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Alkulause.

Suuria ja keskikokoisia sanakirjoja on meillä kyllä

ilmestynyt, mutta pienistä n. s. taskusanakirjoista, jotka

tyydyttäisivät suuren yleisön jokapäiväistä tarvetta

sekä sanavarastonsa että hintansa puolesta, on ollut

tuntuva puute; toivon, että nyt ilmestyvä toimittamani
suomalais-venäläinen taskusanakirja on osaltaan pois-

tava mainitun puutteen.
Sanakirja sisältää noin 28,500 hakusanaa yleiskielen

eri aloilta sekä erikoisaloilta siihen läheisesti liittyviä

jokapäiväisessä elämässä esiintyviä liike-, kauppa- ja

muita ammattisanoja, jotenka mainitulla sanavarastolla
pitäisi tyydyttävästi suoriutua jokapäiväisessä käytössä.
— Koululaisellekin, sekä oppi- että kauppakoulun oppi-

laalle, se epäilemättä tuottaa melkoista helpoitusta hei-

dän venäjänkielen opinnoissaan etenkin käännösharjoi-
tuksissa.

Muutama sana teoksen rakenteesta ja siinä käyte-
tyistä merkeistä.

Hakusanain eri merkitykset on selitetty sulkusissa
olevilla selitteillä; lauseparsia on käytetty valaisemaan
sanojen merkitysvivahduksia, jota seikkaa osaltaan sel-

vittävät myöskin hakusanoihin ja niiden venäläisiin vas-
tineisiin liittyvät järjestelyosoitukset.

Kummankin kielen taivutusseikat ja sen ohessa
sanassa tapahtuvat äännemuutokset ovat mahdollisim-
man tarkasti osoitetut erityisillä merkeillä ja nume-
roilla, jotka viittaavat taivutustyyppikaavaan, josta
saman päätteisen sanan kohdalta on taivutusmalli löy-

dettävissä; tämän lisäksi venäläisissä vastinesanoissa on
koron siirtokin osoitettu alleviivatuilla numeroilla, jotka
viittaavat omaan selitystauluunsa. Pyydän valaista yllä-

mainitun seikan esimerkillä: juopa2*, taipuu siis kuin



tyyppikaavassa kakkosella varustettu a-päätteinen sana
(sota2

)
ja tähti taasen osoittaa, että sanassa tapahtuu

astevaihtelu; okhö^Z taipuu samoin kuin ykkösellä varus-
tettu (tekstissä yhtä käytetään ainoastaan silloin kun
muutoin syntyisi epäselvyyttä) o-päätteinen mallisana,
® osoittaa että pl. givissä asetetaan o konsonanttien
väliin ja 2 osoittaa, että korko monikossa siirtyy viimei-

sen edelliselle tavulle.

Yhdysperäisissä hakusanoissa tavallisesti ei ole tai-

vutusosoitusta eikä usein näiden venäläisissä vastine-

sanoissa ja samoin muutamissa muissakin tapauksissa,
joilloinka se on helposti löydettävissä kantasanan koh-
dalta. — Niiden sanojen taivutus- ja korkoseikat, jotka
eivät olleet tyyppikaavoihin sovitettavissa, on osoitettu

itse kunkin sanan ohella.

Verbeissä ensimäisenä esiintyy toistumisjatkumis-
muoto, samoin yksin ilman osoitusmuodon merkkiä oleva
verbi kuuluu yllämainittuun osoitusmuotoon.

Kappaleissa, joissa esiintyy useampia hakusanoja on
tilan säästämiseksi toisesta sanasta alkaen alkuosa jätetty
pois ja ensimaiseen hakusanaan asetettu pystysuora viiva

osoittaa sitä kohtaa, johonka yllämainitut loppuosat
liittyvät; pystysuora viiva siis ei ole mikään etymologi-
nen rajapyykki.

Taivutusliitteessä esitetään substantiivien, adjektii-

vien ja verbien taivutus, vertailumuodot sekä taivutus-

tyypit tarpeellisine kumpaakin kieltä koskevine selityk-

sineen; sitä paitsi siinä on erityisiä luetteloita tässä sana-
kirjassa esiintyvistä venäjänkielen säännöttömistä sub-
stantiiveista, adjektiiveista ja verbeistä, josta kaikesta
toivon kielioppiin vähemmin perehtyneelle henkilölle ole-

van melkoista hyötyä ja apua oikeiden muotojen löytä-

misessä.

Työtoverinani on ollut vaimoni, rouva Matilda Kija-

nen, josta hänelle täten saan julki lausua sulimmat kii-

tokseni.

Helsingissä, toukokuulla 1914.

Pekka Kijanen.
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Merkit —.
* astevaihtelu — .
® , e katoavat —.
® e vaihtuu b:ksi — .
@ e vaihtuu niksi — .
m o asetetaan viimeisten f konsonanttien väliin

— co-.
s e asetetaan viimeisten f konsonanttien väliin

— -.
, ' vaihtuvat e:ksi — .

© katso säännöttömiä. — .
® katso taivutuskaavaa — -.

pisteet osoittavat, että korko seuraavissa muo-
doissa on samalla tavulla. — -, -.

1-5 numerot viittaavat taivutuskaavoihin. —
1-5 -.

1~2 alleviivatut numerot viittaavat siirtyvän koron
selityksiin. — 1"2-. ff

f Verbeissä alkukonsonanttien väliin presensissä ja

yksinkertaisessa futurissa. — --.
tt Numero asetetaan esiin ainoastaan poikkeus-

tapauksissa. — J -.



.
akko

i

selliiien.
|

-set (-nen) pl.,, -sjärjestys -®.
aallokas*, -kko*, pl.

aallon' harja® -, -korkeus -, -loiske .
-murtaja.

aallojtar*, -ton*, (tyyni),-.
aalto*.
aaltoileminen.-,-, (huojua)(*); -lu -. -nen.
-suus4 /.

aaltoliike,. -mai-
nen,-, -maisesti-, -viiva-.

aarni (8 = 147,).
aamiainen; olen

aamiaisella,.
aamiais aika -, -pöytä: -pöydässä,

. -ruoka -,.
aamu ^; aamulla,; aamuin illoin,^ ; tänä
aamuna, ;
aamusta varhain, -, -askare-. -aurinko, -hetki,. -hämärä;
-hämärässä, .
-isin . -juna^. -kahvi. -kaste, -kirkko, -lehti, -maito,-, -nkoite, -nsa-
rastus. -puoli,

-päivä -; -puolella yötä,; -päivällä,.
-rukous -, -rusko .
-sella. -tähti-. -uni-. -uninen -



aamuyö 10 advenUIsiinnuntal, ^^ .
-yö: -yöstä, -, .

nen, -skirja ,2 .
aarniometsä,.
aarre2 * 2

,
(maa-

han kätketty). -aitta.
aarteenetsijä -

ra.

aarteisto 2 pl.;

(aarreaitta)-.
aasi 2. -mainen no-,.
-najaja ,. -ntamma-, -nvarsa.

aate2 * 2
, /.

aateli,-
2

. -nen.
aatelis|arvo -, -kartano -. -kilpi. -kirja, -mar-
salkka -, -mies

(. --), -nainen, -neiti

, -nimi-. -oikeudet pl.-
pl. -su-

ku . -su-

kuinen -,.
-sääty -,.

aate li |sto, -
pl. -suus4 -, -ton*

, -™.
aateloida,--

1.

.
aateluus4.
aate

j
maailma .

-piiri 1..
-rikas,, -rik-

kaus, -runsaus, -suunta-.
aatos3

/.

aatteellinen, -sesti, -suus4

/•

aatto, -ilta, -päivä;
aattona,.
aava, (laaja) -.
aave 2 (kummitus)-, (enne) .
-mainen.

aavikko* /.,,, (erämaa)-.
aavis|taa2,; aavistamatta,, .
-tamaton*,, -tus3-.

absolutis|mi.
-ti.

abstraktinen,.
adjektiivi -.
adventti*. -sunnuntai-.



adverbi 11 aiheutua

adverbi.
agentti*.
agraari-.
agronomi.
aha|va5 -. -voittua* |,-2

.

ahdas* -htaan; jou-

tua, tulla ahtaalle, -,-2 -, -
; panna ahtaalle,,-;®; ahtaat ajat,-, -mielinen,.
-mielisyys

ahde2 *^. 2, ^,
(mäki) .

ahdinko* ,^,^/^,-. -tila-.
ahdis|taa2, ®,^; (.) |-, -;.
-taja5 .,

. -tus3-.
aher|taa3 * *2- 2,, -rus3,^.
ahjo, (.).
ahke|ra5,-, -raan, -rasti-,, -roida -, *8« 2. --
minen,-. -ruus4

/.

ahkio pl.

ahma.
ahmat

|

2
, -ti*.

ahmia ks. ahmata.
ahn|aasti, -as -aan

dat., gen.
t

(saita), -e2 = -as.

-ehtiä* ;, -eus4

/. dat.

aho(),
(kenttä) 4

.

ah|taalle ks. ahdas, -taan-

lainen. -taus 4. -tautua*-, -.
ahti* myt. (-)
s. m.

ahtojää .
ahven 6| ., dim.
-®2; . -. -keitto.

aida|nseiväs (-). -s
3

ks. ed. -ta*|,- *S.

aie2 *; olla aikees-

sa, aikeissa, H., (ai-

koa) 1
; olen

aikeessa ostaa talon, -.
aihe2, (syy),
(taid.); a. jhk., -

dat.

aihee|llinen,
(oikeutettu).
-ton*,. -ttomasti().
-ttomuus4-

/.|2®,-
dat. -tua (jstk.) |-



aijon 12 ainakin

^*, -®
gen.

aijon = aion f

I. aika ajan ^; nopä§;

aikoja sitten,; ajan
pitkään, aikaa voittaen,

ajan ollen, ;
a. ajoin, toisin ajoin, -; siihen aikaan,; oikeaan aikaan,

., sillä aikaa,; hyvissä ajoissa,

ajoin,; il-

man aikojansa,;
pian aikaa,; ei

aikaakaan, ;
ei moneen aikaan, ,

.; vierasten aikana,; saada aikaan
1. aikoihin, |,
-2;, --; tulla aikaan 1. aikoi-

hin,, -
inst.; lyhyeksi

ajaksi, ., -; mihin aikaan,? ajan tullen,

.; sillä aikaa,,; ilman aikojaan, -, ; ennen
aikojaan,,; päivälli-

sen aikana, -
; tule kahdeksan aikaan,;
viime aikoina, -

.; kaikin ajoin,,; kaiken aikaa,

.; .,.
II. aika 1. tpm. .;, ; .
lailla, tavalla,,

; 2. adv. ,,.
aikaansaada|*2,-2

2; |,-2.
aikaihminen,; -.
aikailla,.
aikai|nen. -seen pä. -semmin, -sim-
min ,. -sin = -seen.

aika|kausi, .
-kausikirja. -kau-
tinen. -kau-
sittain. -lai-

nen|, /. --. -mies -, -moinen,, -naan, -taulu; -.
aiko|a* ,

1
; hän aikoo

avata kaupan, -;
mihin aiot (mennä),

()? -mus3.
aikuinen; sen

a. tapa, -.
aimo tpm.,-,; ks. ai-

ka II.

aina,; (yhä-

ti) . -inen,, -iseksi-, -isesti ,
-kaali: ei .,, . -kiu



aine 13 ajaa; -^.
aine2, (tarvea.) -, (esine),
(kirjoitus).

aineelli|nen,. -sesti-. -suus4-
/., /.

aineisto ia; (-luettelo)®.
ainekirjoitus (-).
aines3; (osa)-.
aini|aaksi , -aan, -.
aino|a3 ,; ei ainoakaan,; joka .,,; a. laatuaan ,-.
-astaan, -asti,,, -inen, -kai-

nen.
aion tvm. s:sta aikoa.

airo 2. -nhanka-.
airut ,.
aisa

,
(vehmaro)

13
;

panna aisoihin,|, -®; hevo-

nen on aisoissa,; pitää jkt. ai-

soissa,, -;|,-3
2. -he-

vonen ^.
-kello.

aisti; (maku).
-kas*- ^,. -kkaasti,, -kkuus4

/. -Uinen -

. -llisuus4 -
/. -mus3 -. -n .

-ton* .
-ttomuus4 ,, -viallinen-. -viallisuus4-

/.

aita* f., (laudoista). -aminen-,, -us3 -, (aita) /.,, (aidattu paikka)^.
aitio.
aito|hopeinen, -suomalainen -.
aitta* ,
(-).

aituu.
aivan,,
(täysin), (kovin).

aivas|taa2 |, -^^.
-tus3, . -tut-

taa2 *; minua .,.
3, -inen -.

aivo ks. aivot, -halvaus ano-. -kuu-
me , -tä-

rähdys .
-t pl.^. -tus3 /.

ajaa 1. tr., ®;
(pois)|, -®;
-; (vedättää) *2,^; (takaa)-; (asiaa) 2

2; |-*^, -2
2; (puu-

hata) .;
(ohjata) .; .



ajaja 14 ajat usvapaus

partaa,®, -; a. par-
taansa, ®, -; .
asiaa oikeudessa, -; %

raittiutta,^ -; 2. intr. *,®;; (sisään),®; (pois)

-; (sivu) -; -; (pe-

rille) -; a. kivelle, |-, -® 1. --,- .
ajaja5 2

^, (.) -.
ajalli|nen, (maal-
linen), -sesti -. -suus4.

ajan tvm. s:sta aika. -henki, -hukka-, -jakso -. -kulu--; a-luksi, -. -kuva-, -kysymys
1. -, -käänne, -las-

ku-,|.
-merkki .
-mukainen.
-mukaisesti .
-mukaisuus4 -

/. -määräys-
t. .

-pidennys , -puu-
te®.
-vaihe -. -vietto-. -vir-

taus -.
ajastaika 5

-, (raam.)-
±.

ajatella*,,.; (pun-
nita)|, -.

ajaton*,.
ajattelematon*-,,
(kevytmielinen) -, (jota ei ole aja-

teltu), -to-

masti, -. -tomuus4-
/.,-

/.,-
/.

ajatte|leminen ,
-. -Ien tvm. v:stä aja-

tella, -levainen,-, -lija3

m. -luttaa2,- 1.-; (epäilyttää)-
*2, 2^ -.

ajatuksellinen,.
ajatus3 /., (mielipide); tehdä jtk. ajatuk-

sissaan,, -; vaipua aja-

tuksiinsa,,-; *2, -aika ^;. -juok-

su ®
f
.

-kanta . -ky-

ky (f.) -, -merkki tpm.

-piiri .
-suunta -, -tapa .
-tenvaihto .
-vapaus .



ajatusviiva 15 alakuloisuus

-viiva = -merkki, -voima,.
ajautua* *S, --2 ., - ();
laiva ajautui kivelle,^.

ajelehtia*. *S

aje|lla*,,, -lu ,-.
ajet|tua* 2

;-,-2
, -tuma2

/. -us3 : käsi on -
tuksissa, .

ajo , (kuorman-) -, (mets.), -hevo-
nen ^.
-hiekka
-juhta . -jää®2.

ajoittai|n ,. --.
ajo|kalut pl., -

, -koira -, -mies, -
2
£; (mets.).

-neuvot pl. ks. -kalut.

ajos3.
ajotie .
ajuri, (kuorma-)(); (pi-

ka-) (.). -ase-

ma .

-nhevonen -5. -taksa. „

ajutantti*.
akana5,.
akateejmikko *.
-niinen.

akatemia3 2
,

akka*, (vanha)-, -mainen , -, (kuv.)-. -maisuus4-, (kuv.) /.

-valta. -väki, .
akkuna5 okhö^Z.
akordi ;;
(mus.).

akseli 5
- /.

aksiisi|; . -.
akutin*®.
akvarelli /.

ala, (alue)

/., (toimi-)-
2

;
pysyä alallaan,-2, -^; voittaa alaa,.

ala-arvoinen (rahasta) -; (kelpaamaton), -arvoisuus4-
/.; -

/. -huuli, -ikäinen.
-ikäisyys4.

alainen (jnk.)-, -
$; (lak.);
(viraston)-; (tuomioistuimen)/; (syytteen)

.; saat-

taa jku naurun alaiseksi,, -®.
alaisin = alasin.

ala|kerros .
-kuloinen ,, .
-kuloisesti, -ku-
loisuus, /.,.



alakynsi 16 alhaiso

-kynsi: joutua -kynteen,;|, -2 ). -luokka; (rahvas). -luokkalainen-. -lääkäri. -maa /. -mai-
nen s. (-aro);

a. (nöyrä), -mai-
sesti ;(). -mai-
suus4;-

/.; -maisuuden vala,-. -mittainen-. -mäki = alasm-.
alan tvm. v:stä alkaa.
alanko*, alanne2 *-,; (laakso).
alajoikeus -, -osa, -osasto-; .
-puoli ^ 1.^; ; -puolella,; -puolelta, .
-pää ®2.
-päällikkö -, -reuna

4
-.

alas; a. jokea,; a. mäkeä,; astua a. jstk., -
*2, ® ;

juosta a., , -® ; laskeutua

., -*2; lentää a., |-, -*2 .
alasin 3^.

alas|käsin , .
-mäki /.,.
-päin = -käsin.

alas| ti ; olla .,; riisua itsensä .,|,- -. -tomuus4 .2.
-ton,;-.

alati,-.
1

;

tse jnk.,
inst. -tusten.

ala|va2,.
-vuus4

/.; -.
albumi.
alem|maksi ,.-, , -^,, - komp. -(), -.
ale|neminen. -nen
tvm. s:sta aleta, -nnus3-; (kuv.);
(kaupp.) ®, -nnus-
tila. -ntaa3 * no|-, -*; a. itsen-

sä, |, --
*. -ntaminen.
-ntavainen.
-ntua* |, --*.

aleta1, --*; vesi alenee,.
algebra3.
alhaa|Ua. -.
-lta, -ltapäin ks. ed.

albai|nen ; (katala),; a. kansa,. -so-



alhaissäätyinen 17 alkeisopetus, /. -ssu-

kuinen 1.-. -s-

säätyinen .
-suus4

/.

alho;; (suo).
ali- ks. ala-, -johtaja-. -kapteeni-. -kon-
duktööri -. -luutnantti -. -lääkäri. -mainen,. -minäksi. -n2 sup., .

ali
|
nen; a. JVolga,.

-nna .
alin|omaa, -. -omainen-,.
alijoikeus -, -perämies -^.
alis|taa2 |, --;,-
dat.; a. senaatin tarkastet-

tavaksi, , -tua

jhk., --2 dat. -tumaton*-.4-. -tus3 lak. -. -tuvainen -;, -tu-

vaisuus4/.;
/.

alitse jnk. inst.,.
alitui|nen, -. -scen, -sesti -.

ali|upseeri-.
-vänrikki.

alje2* aikeen,,-®; tieteen alkeet, -
1.- ^.

alka|a* 1. tr. |,
-®; (ryhtyä) -, -® ;, --®; a. työ, -; 2. intr.,-®; siitä alkaen,; alusta alkaen,; uusi
vuosi on alkanut, -; kokous
alkaa pian,; alkoi kovasti

tuulla,; pian alkaa sataa,;
usein - pre], antaa verb.

alkamisen merkityksen esim.

|

3
, -* =

alkaa huutaa, itkeä, -ja5

ra.; (pahan)-. -jäiset (-nen) pl.() ,, -maton -,. -mi-
nen; .
-vainen; -.®2

alkeellinen;
(alkeis-), -.

alkeis|kirja. -koulu-, ( -) .
-kurssi. -opetus-,

2



alkeistiedot 18 allekirjoitus. -tiedot pl. -.
alkoholi ra. -juoma. -myr-
kytys -. -sti.

alku*;; (läh-

de); (juuri) -® .; aluksi, -; panna jk. alulle, |-, -®; on alulla,; alkuaan,-, -aika; -aikoina,, -aine -,. -asukas, -®. -kesä ;
-kesästä, .
-kieli; (teoksen), -kir-

jain .
-lause. -lehti. -liite

, -merkitys-
ie.

-muoto. -ope-

tus .
-osa , -perin. -peruste; (pe-

riaate). -perä, .
-peräinen -;; -. -peräisyys4 -

/.; -
/.;

/. -puoli .
-puolisko ks. ed. -päivä; tämän kuun
-päivinä, -, -sointu

. -soitto-, -syy

1. , -teks-

ti . -teos,-. -tiedot pl. -- pl.-,

ks. alkeis-. -työ-; -työkseni

luin kirjan,.
alkuun]panija3 jnk.-,. -pano,; -pa-

nosta, -.
alku

|
valmistus-. -viikko: -viikosta,. -voima-, -väestö-.

alla jnk. inst.; a. päin,, -; joulun ., -. -mai-
nittu, -nimitetty-, -oleva-;-.

allas* altaan.
alle jkn. akk.; panna
valtansa .,,- ; |,-.

allegori|a3 2
. -nen.

allekirjoi
I
ttaa,

-*2;,-*2 akk.; -ttaja

(-).
-ttaminen.
-ttanut-. -tus /.



Alleviivata 19 alttiviulu

alleviivata,-2.
alli.
allikko*; joutua ojasta

a-koon,|,-22.
almanakka*^ .
almu,.
-|antaja .. -n|pyytäjä-

., (ker-

jäläinen) (-aro), -
(-).

alo(i)te2* -tteen,.
aloi|telma2,;; (luonnos); ®. -tta-

jaiset(-nen) pl.-. -ttaa2* |-, -®;-, -®. -ttama-
ton*, -ttaminen; (alku) .
-ttelija3(-).
-ttelu; (yritys)

13
.

alppi* ,, -jono /. -'. -kasvi-. -kauris. -maa-, .
-maisema -. -maja - -, -ruusu-.
-sauva .
-seutu .
-vuoret pl.- pl.

alta jnk.- gen.; pois

., ,-! -päin.

altis* -itiin (taipuvainen)
dat.; (vas-

taanottavainen)-; (alainen)-
dat.; (harras)-
dat.; (valmis) -

dat.;-; hän on aina a. muita
auttamaan, -;
panna alttiiksi, -, - .; panna it-

sensä, henkensä alttiiksi,,--; satama on a. kaikille

tuulille, ; jättää

kaikki alttiiksi,-.
alttari^.,,
-koriste , -; -liina,. -palvelus -,, -taulu-

2! -toimitus ks.

-palvelus; -vaate ks. -liina.

altti* mus..
alttiiksi

|
antaminen, -anta-

mus3; itsensä

a.,.
-antava2 inst.

-antavaisuus4 -.
alt|tiisti, -. -tius4

/.; (uhrautuvaisuus)-.
altti

|
viulu .

-ääni.



alue 20 ammattiyhdistys

alue2
/.; (piiri). -lääkäri.

aluna5 pl. m.

alus3,-
13

;
(laiva)®; (kiel.)

(-aro), -hame, -housut pl.,

pl. .,-
pl. f. -kunta --. -kun-

talainen .-;, -maa -; Englannin -maat In-
tiassa, -. -paita-, -ta-; (perustus) -. -taa2 (valmistella), -;(), -;();() *, -;
alustavat työt,-, -taja5(), -. -talainen-;. -ta-

mmen; -. -tavasti-, -telia-,-. -tin-. -tus3.
-vaatteet pl..
amanuenssi.
amatsoni®.
ambulanssi -, -vaunu.
amen.

amerikkalainen-.
amiraali. -n|laiva^. -|-
lippu .
ammahtaa2* |,-^.
ammatillinen -;; .
taito, .

ammatinharjoittaja -.
ammatti* (ala)^-, 2

;
(käsityö)

*, ^.
-ala 2

. -hallitus, -jär-

jestö. -kerjäläinen -.
-koulu -, -kunta,;-, -lainen -, .
-lehti .
-mies, -

(-), -opetus -.
-taito , -tai-

toinen .
-tarkastaja,.
-tarkastus,

2
.

-tiedot pl.-
pl. -urhei-

lija. -valtuusto -, -va-

paus .
-veli -, , -yhdis-



11 anatominen

tys,.
amme2, -kylpy.
ammentaa3*,-;, -.
ammoa 3

2;
3
^.

ammoi|n .-,-; ammoisista ajoista.-.
ammoniakki*.
ammottaa2*,-;; (suutaan), ;
ammottava haava,.
ammua = ammoa.
ammu|n tvm. v:stä ampua.
-nta3 *^,^.
-skella. -t-

taa2* sot.|,-.
amnestia3 2

, -.
ampiai|nen& -sjpesä-. -s|pisto.
amppeli .
ampu|a* tr. intr. -,; (kuo-
liaaksi) |,-; (haavoittaen) -, -% (läpi), -^; .
pyssyllä,; a. itsensä,-; a. maaliin,-; a. koko lai-

dalta,2 1.; a. paljaal-

la ruutilatingilla,

; .
täydellä latingilla,. -ja5®^; karhun ., -. -ma2.
ampuma-ase. -haava -, -harjoi-

tus -, . -kil-

pailu-. -linja 2.
-matka /. 1.-; tulla-
pumamatkan päähän, -

*S, ®. -rata
2

, -taito-. -taulu =
maali, -varat pl..
ampuminen ^,2.
amykos3.
anakronismi.
analogija3. 2 -nen.
analyysi,.
anarkija3 ,

2
. -nen. -smi-. -sti.

anas|taa2 |,- .,,
-*2; (valloittaa)-

?
-, -taja5

.,-
.,. -tus3

.,;.
anatomia3 2

. -sali.
anatominen.



22 ansatta

ane2 .
-kauppa -. -kirja-

2
,

-.
ane|leminen-.-,

*S.

angervo.
ani,; a. harvat,; a. har-

voin, ; a. var-

hain, .
aniliini. -väri-.
anis3; ..
ankar|a5, (voimakas), (tuima)-,; .,, -; a. rangaistus,-. -an|lainen. -asti,; , -uus4

/., /.

ankerias -aan^ .
ankka*®.
ankkuri .; olla ank-
kurissa, 2 ;
laskea, mennä ankkuriin,^, ®
. -kela .
-kukko . -|-
haara , -paik-

ka .

ankkuroida, -*;-
**,® .
annan tvm. v:stä antaa.
anne: anoa, pyytää jklta jtk.

anteeksi, , -
1.; |,

-; antaa jklle jnk. an-
teeksi, |, -*2

1. ;
antaa jklle velka anteeksi,; an-
takaa, suokaa anteeksi,-, -!!

annin* ^; karjan anti-

met, -.
anniske|lla (juomia)-,-*2 -(). -lu-.
-lu|oikeus - -. -lu| yhtiö.

annos3 2
;

(lääke-).| *^, - (jklta

jtk. — ), -ja5

., /.-.
-mus3; 2

;

anomuksesta, 1.-. -inus|kirja,

-mus|kirje]mä .
-musjoikeus -. .

anoppi* (vaimon äiti),
(miehen äiti)® /.

ansa ®2.
ansait|a2 gen.,-^ akk.; (työllään) -, -; ei

se ansaitse kiitosta,;
luottamuksen ansainnut,-,



ansaitsematon 23 apaja; ansaitsematta, -, -sematon*-,-
gen.,.

-seminen;
(elatuksen).

ansari 2
.

ansio; (työ-)-®; (virka-)-; (tulo);
(voitto) /., -^; ansion mukaan,^. -kas* -kkaan,,, -k-

kaasti,-. -Uinen = -kas. -llisuus4

/.,-
/. -luettelo-. -lähde-, -ton*-.

anta|a* ®, ®;
(pois) |,- (6-, -, -, -;);
(toiselle) - (-, -,
-, -;); (lisää)-(, -, -, -);
(jäännös) -(, -,
-, -a); (sallia)|,-*^;, --; (lahjoittaa) -
2(§), -; annoin hä-
nelle viisi markkaa liikaa,-; voitteko an-
taa takaisin viidestä mar-
kasta, -; anta-
kaa lasten leikkiä,! antaa aihetta

jhk.,|,- -; antaa an-

teeksi,, -*2;
antaa läksy, |,-; antaa mennä,|, -*£. -ja5

(-aro), -minen-.
antautu|a* ,®®; (ryhtyä) -, -®;-, -^ dat.;

linnoitus antautui, -, -minen-
2

.

anteeksi ks. anne. -annet-
tava,-, -antamaton*,-, -antamatto-
muus4

/., /.

-antamus3
, -anto* -. -pyyntö.

antelijaasti, -aisuus4

/.,. -as

-aan,.
anti*,.
antiikki* s. /.,®; .,.
antikvaarinen -.
anto*;, -päivä®2.
antura5

,
(puoli-

pohja) , -nahka.
unturoilla |,-® (); -,- (-
).

apaja5 - S (g. pl. - 1.

-).



ape 24 arenttaika

ape2* 4
.().

apea4,.
-mielinen = ed.

apila3. -maa, -pel-

to .
apina3, -mainen,.
apinoida.
apostoli . -.
apotti*.
appelsiini. -|-
kuori -.

appi (vaimon isä) .;
(miehen isä) ®.
-ukko = ed.

aprikoida ,-.
aprikoosi.
apteek|kari- 4

- .
(pl-netc). -ki. -ki|-

oppilas -. -kitaksa.
apu* /.; (myötävai-
kutus); (kan-
natus)

;
(hyö-

ty); (raha-)-; (valtio-) -; olla avun
tarpeessa,; antaa apua jklle,, -*2 -

^;, -; ei siitä ole minulle
mitään apua, -;; avuksi,

apuun, ; Juma-
lan avulla, -

; -a|tarvitseva -.
-joukko 4

-.

-jäsen-. -kassa-, -keino.
-lainen; (pa-

pin-); (ylhäisen

virkamiehen).
apulaisilääkäri.
-opettaja -.
apu

|

lannoitus-. -lähde -. -maksu ,. -mies. -neuvo-.
-raha .
-rahasto. -ri

(-aro), -sana, -toi-

mittaja. -verbi.
-väki = -joukko.

arabialainen s., apa-; a.,. -n|kieli -.
aras|taa2

tr., -^ gen.; intr.,; arastamatta,,-, -telia = ed. -ti -,; (varovasti), -tua,
-.

arenti*,; antaa aren-

nille, |,-; minulla on aren-

nilla, , -aika



arentilalnen 25. -lainen,

-mies.
aresti; panna ares-

tiin, , *^; olla arestissa,. -huo-
ne (-) s. /.

-rangaistus -.
arina3.
aristokraattinen-.
aritmeettinen-. -metiikka*-.
arka*,,; arka kohta l.

paikka, .
arkai|lla tr.

2
,-^ gen.; intr.,. -lu

/., /.

arkaluontoinen, -; -; a. asia,. -luontoisesti ,, -luontoisuus4 -
/.;-

/.; /.

-mainen, -mai-
sesti, -maisuus4

/. -tuntoinen; (hieno-), -tuntoisuus4

/., -
/.

arkeologi.
arki2*® .; arkena,, -askare-. -elämä -, -ihminen, -. -nen -

,,, -oloissa-,, -puku,, -päivä; -päivinä,, -päiväinen-,.
arkisto. -n|hoitaja.
arkittani , -.
arki [vaatteet pl. = -puku.
arkki* (paperi-) ^;
(raam.).

arkki|herttua .
-hiippakunta-. -piispa ap-.

arkkitehti.
ar|kku* ^. -kun|-

avain .
arkuus4

/., -
/.; (herkkyys) -

/.

arinaasti; (hellästi).
armahainen ks. armas.
armahjdan tvm. v:stä -taa.

-dus3; -. -dus|julistus-
(). -dus|oikeus. -taa2*

ptt.;|,-*2; (sääliä),
-, -taja5

m. -tamaton*-, -taminen-. -tavainen-.
armas,,-; armaani, -



arm astella 26 arvata

. -telia.
armeija3 2

.

armeli|aasti, -ai-

suus4
ie. -aisuus|-

laitos. -as-;.
armenialainen s.;
a..
armias = armelias.

armo /.,-; olla jkn armoissa,;
armosta, ,; Jumalan armosta,; armotta,, -lahja; (almu)-, -leipä, -.
-Uinen;-, -llisesti-, -llisimmasti-. -n|anomus-. -|-
osoitus .
-rikas;-, -ton* -,;
(julma). -ttomas-
ti;.
-ttomuus4

/.; /. -vuosi. -väli-

kappale .
aro^ /. ( -) -hei-

nä .
arpa*; lyödä, heittää

arpaa/$/,|,-*,|, -; a. on langennut hä-

nelle, -

, -heinä,®.
arpajaiset (-nen) pl. -

2
.

arpajais|lippu. -lupa .
-voitto -.

«arpa
j
kapula-. -kuutio-^,.

arpeudun tvm, v:stä arpeu-
tua.

arpi2* ^, .
-nen .|* , -,- (-), -minen;
(arvopaperien)^ 2.

arsenaali.
arsenikki*. -myr-
kytys -.

arsina 3 4
.

arvaa|ja5 .
-maton* ;
(uskomaton);
(lukematon) .
-minen.

arvailla; (tuu-

mailla).
arvan|heitto -. -nosto®.
arvata|,-;
-, (aavistaa)-, -; (arvioida), -2; a. ar-

voitus, ;
jo minä sen arvasinkin,; arvaamatta,.



arvatenkin 27

arvatenkin, arvattavasti -;.
arve|lla;;
(miettiä) |,-; (epäröidä)-, (--); teen sen vähääkään
arvelematta, ;
asia panee arvelemaan,-, -lu -

;
(mielipide) -. -luttaa2* impers. |-, -*^ -. -Uittava2;-. -luttavuus4-

/.

arvettua* ,-;-, -®.| 111

;,
2

;

arviolta,, -, -oida -, -.
arvio| hinta -, -kauppa: -kaupalla,, , -lasku. -mies.
-n|mukainen -.

arvo; (merki-
tys); (hinta) -
^, /.; (kun-
nioitus) ; (virka-);; arvossa pidet-

ty,, -; pitää arvossa, -
1., -aste;^ /. -asteik-

ko (f.) .
-esine , -inen
jnk. ,-

; se ei ole minkään .,.
-isa2,-; a. herra,, -isuus4-.

arvoi|tus3®, -tuksel-

linen.
arvo|kas* -kkaan,; (kunnioitettu); -kkaasti,, -k-

kuus4, -
/.

arvo|lause,®.
-luokka (). -merkki.
arvon tvm. v:stä arpoa.
arvo|nanto*, -. -nimi^,-.
arvonta3*; -- 2.| .
-sana,®.

arvostelija3.--
*S .;|,

-*3; (kirjaa) -, (-); (-^).
-lu ;, -;. -lu|kyky®,
(f.) .
-lu|kykyinen.

arvo|ton*, -. -ttomuus
1 -

/.,

ase2 ^; (työ-)-; aseihin, aseisiin,



aseellinen 28 asla

^! a. kädessä,; riis-

tää jklta aseet,-, -; aseilla varus-

tettu,.
aseellinen.
aseenkantaja5 -®.
asees|taa2 |,-2. -tus3.
aseeton*.
ase |harjoitus -. -huone.
aseidenriisunta-.
asejkokoelma -. -kumppani. -kuntoinen.
-laji . -lepo.
asema2,-, (paikka) -
^, (tila); (rau-

tatie- . m,) 2
,
(sot.)

2
;

jkn asemasta,, -huone-. -mies, -päällikkö-. -silta.
asemosana.
asento*,.
aseseppä -

2^.

asessori.
asetehdas -.
asetella* ks. s:vaa.

aset|taa2* (pystyyn),
-; (pitkälleen) 2^

(-, -),^; (rau-

hoittaa)|, -2;|, -® ();
asettaa vekseli, |,-®, -taja5 (vek-

selin) . -ta-

minen, -tua*^,®;-, -^;
(tyyntyä) |, --

2
; a. istumaan,®,-; tuuli asettuu,.

asetus3. -ko-
koelma -.

ase| varasto ^.
-velvollinen; --, -velvollisuus.
-velvollisuus|laki.
-voima -; -voimalla, ^-.

asfaltti*; peittää

asfaltilla,

(-^). -huopa-.
asia3 ^; (toimitettava); (kauppa-)-,

1.; (juttu) -; mikä on a.,; itse asiassa,; asiaan,

olla asioissa jkn

kanssa,; asian näin ollen,,-; millä asialla olet



a a n 1

1

1 il nmaio n 29 astua

täällä,.
asiaankuulumaton.
asiakirja ,; pl. -kirjat, -,.
asialli|nen s. lak.-; a. -
' ;. -sesti-. -suus4

/.

asiajmies (-aro);

(liike-) . -njajaja

(-aro); ,-. -n|ajo .
-n|ajokonttori. -najotoimisto
ks. ed. -nhaara -; -haarain mukaan,-

-nlaita, näin on a.,. -nmukai-, -nmu-
kaisesti 66-. -n|omainen .-; s.

t.. -njomistaja®2. -n
|
osainen -; ks
%
ed. -ntunte-

mus . -ntuntija. -n|ymmärtävä,.
-paperi .
-poika -. -toimisto -.

asioita2 .
asioitsija3 ,.
askare2 -.

aska|roida, -roita2-., *^.
-roiminen.

askel(e2
) ^ ( -);

(jälki) ^; a. aske-

leelta, ;
kahden askeleen päässä,

gen.; joka askeleella,.
askelittani ,.
askellaskija.
assistentti*.
aste2; (tila) -^ /.; viiden asteen pak-
kanen,; a. asteelta,-.

asteikko*.
asteit|tain, -täi-

nen.
astella *3,-.
astemittari.
asti: jhk. asti, gen.,

.; jstk. asti, gen.,

gen.; tähän .,; siitä .,; aamusta ., ;
nuoruudesta .,;
tarpeeksi .,,.

astia3 ,;
astiat pl., koll.

-hylly .
-kaappi.

astiasto.
astin ®, -lauta® .
astronomia3 2

.

astua |, -2; -*^®; a. alas,-



astuin 30 auki, gen.; a. si-

sään,,
.; a. päälle,,-^ .; a. esiin,,.

astuin 5
/.,-

.

astujja5. -minen; (taivaaseen-) -(), -nta*
ks. ed.; (tapa)®.

asu; (puku) -, ; (varustus).
asua intr. ®,-,,-; tr. (taloa)

(),® ();
(viljellä),-; asuttu seutu,-.

asuinjhuone -, -paikka -, -rakennus
-toveri .

asujäin ., -
.

asukas*- .,
. -luku, -mää-

rä .
asumajlaitos .
-oppilas.

asumaton*.
asumus3 2

,-.
asunnon

|
muutos, -vaihto-,.

asunto*,-
2

.

asuskella.
asut|taa2* |,-2. S; -, -tamilien

. -us3 -.
ateenalainen s.;
a..

ateisjmi . -tinen.
ate|ria3 , ^;
olla aterialla,, -; päästä
aterialta,,®-, -rioida, -ri-

oita2, -; ®,
-.

atlantilainen -.
atleetti*. -nen-.
atulat (-a3 )

pl. pl.

auder ®.
audienssi 2

.

aueta( J)* aukenen-, -; -;, -^;
(nupusta),-*2; (solmusta)-, -*§.

aukaista ,-;|, -§;|,- (-;, -, -, -;); a. solmu, -,-.
aukea4 .; (tasai-

nen),; s.,.
-ma2 ks. ed. s.

aukean, aukenen tvm. v:stä

aueta.
auki: ovi on ., -; konttori on .,-; ottaa a.,,-; pääs-
tää ., |,



aukinainen 31 avautua

-*3; päästä .,-, -; juttu

on a., ;
silmät ., ! -nai-

nen.
aukko*, *.
au|liisti (runsaasti);
(kalulla), -lis -iin; (avulias) -,-. -Hus4

/.;

/.,-
/.

auma 2
^. -ta,

-.
aunukselainen s. |-, /. -®; .-.
aura, coxäZ.

auranikukka -, -vako ^.
auringonjkukka-. -lasku -, -nousu -. -paiste2.
-pimennys3 -. -pisto. -säde.

aurinko* 2
; lämmi-

tellä auringossa,. -inen . -, s.
3

.

-kello .
-kunta .
-kylpy .

auskari
australialainen s. -®; a..
autan tvm. v.stä auttaa.
autereinen.
autio,-, -maa /.

a n to
|
ma äiti* .

-maattinen -. -mobiili

m. -nomia 2
.

autta|a* |, -^
(- . . .) dat.;,-;|-^ dat.; se ei ole autet-

tavissa, -; ei auta muu
kuin maksaminen,, ;
minun auttamattani,, -ja5-

-maton*-, -mattomasti -, -minen-. -va2(inen)-, .
-vasti.

autuaallinen ;
(onnellinen).

au|tuas -aan ks. ed. -tuus4.
avaa|maton*;. -minen.
avaimenreikä.
avain 2. -kimppu, -rengas.
avajaiset (-nen) .-().
avanto* /.|5, -. -ruus4 -.
ava|ta ks. aukaista, -us3. -utua*-, -; |-,-.



avio 32 banaani

avio . -ehto -. -elämä, -ero-. -liitto -. -mies^ (pL -,
-, -),. -pari, -puoliso, /., -ri-

kos. -sääty, -ton* (lapsi),-
(), -vaimo,.

avoimesti.
avoin; a. virka,; a. val-

takirja, -.
avo|jalkainen, -jaloin.-mielinen-, -mielisesti-. -mielisyys4 -

/. -nainen-, -päin, -rintainen, -sy-

däminen = mielinen, -sylin-. -vesi -
; ensi -vedellä,.

avu /.; (lahja)

/.

avuli laasti, -ai-

suus4
/. -as

-aan,.
avun |anto .
-huuto -, -tarve -, -tarvitsija-.

avus|taa2 (auttaa)|,- dat,; (kannattaa), --
3
£; a. konsertissa,-; .

sanomalehdessä,-. -taja5 -; (sanomalehden); (teatterissa .
.),-. -taminen-. -tus3 /.;;;
(raha-); suosiolli-

sella avustuksella, -.
avu|ton*. -tto-

muus4
/.

.
babylonialainen -.
baierilainen a.

;

s.®.
bakteeri 2

.

balanssi .

;

(vajaus).
baletti*; ..
balladi.
baltilainen.
bamburuo|ko ^. —
-koinen.
banaani; . -.



baptisti 33 desinfektsfoni

baptisti; . -.
barrikadi.
basilli.
basso -kieli!.
batisti. -nen-.
belgialainen a.

;

5. ®.
bentsiini. -lamppu,
be iii niIäinen a.;
s.®.

betoni; .|,-.
biljardi. -huone

(-), -keppi, -pallo.
blanketti*.
blankovekseli.
boikot|taa2*.
-taus3.

bota|niikka*, -ni-

nen.
brasilialainen . -; s.®.

briketti*.
briljantM*. -ko-

riste -.
britannialainen.
brittiläinen a.;
s.®.
brokadi.
brovninki*.
brutto, -paino

I. .
-tulo .

brysseliläinen.
bufetti* ; (huone)

(-).
bulevardi.
bulgarialainen . -; s. (pl.

myös -), /. .

buljonki*.
byro|kratia 2

.

-kraatti* .
-kraattinen-.

bysantilainen.
böömiläinen a.;
s..®

D.

damaskit - pl. f.

damaskoida
(-).

damasti®2
debet.
deka|gramma |.
-litra-. -metri-.
dekaanus3.
demokraatti* .
-nen.

demoni. -nen-.
demonstratsioni-

2
.

deputatsioni 2
.

desi|gramma |.
-litra -. -metri-.

desinfektsioni -
2

.



despootti 34 edessä

despootti*. -nen -.
diaari -.
diakonissa -.
difteria == kurkkumätä.
diktaattori.
diili. -kastike-.
diplomaatti* .
-nen.

diskontjata* -. -taaja2.
-taus3.
-ti,* -to*; .-.

disponentti*

(-aro).

dollari.
domino.
dosentti*.
draama. -Uinen -.
drakoninen.
dramaattinen -.
dressiina.
dritteli® -.
duetti*.
dukaatti*®.
dupletti*, -.
dynamiitti*; ..
.

edelle ; (sivutse); (yhä vielä) ;
päästä jkn ., |-, -*2; lue edel-

leen, .
edellinen ^; vii-

meisen .,;
edellisenä päivänä, -^.

edellyt|ys3;
sillä edellytyksellä, että,,. -tää2*,-.

edellä jnk. ,.; . puolenpäi-
vän, , ^.
-kävijä3.
-mainittu* -

. -oleva2-.
edeltäjä5.
edeltä|käsin, -päin,.
edem|mäksi, -pänä.
edentää3* |, -.
edes (esiin); (aina-

kin) ,, -auttaa |,-(- . . .) dat. -käsin. -käypä2^-. -mennyt.
-päin ; ;
ja niin ., .

edessä gen.,

inst.; olla .,, -;



edestakaisin 35 ehdottomasti, 2^ ;
oikeuden ., ;
meillä on edessämme vai-

keuksia,.
edestakaisin -.
edestä (-päin) ;
(puolesta) .\ (tieltä); -päin.

edes|vastauksellinen -, -vastaus-
/.; saattaa jku

-vastaukseen,,-22 -, -vastuu = ed.

-vastuullinen-. -vastuullisuus4-
/. -vastuun-

alainen.
-vastuuton-, -vastuuvaatimus--.

edetä 1*®;-
***,®.

edistyksen in ies.
edistyminen.
-tys3,.
-tys|askel. -tys|ha-

luinen. -tys|mahdolli-

suus -. -tys|mielinen=-tys-
haluinen. -tys|puolue -

2
. -tyt-

tää2* dat.

-tyä ;|-, - .;
(kehittyä) ,-2(--;-). -tää

I. -
dat.

editse jnk., (ohi).
edulli|nen, -sesti, -suus4 -

/.

eduskunta2* -, -vaalit --.
edus|mies .,
(alaikäisen) ^. -ta^ .; kou-
lun edustalla, -. -taa2 -. -taja5 -

.;. -ta-

ja|huone -. -taja|kokous-. -tajakunta. -tus3.
eebenpuu 2

(. --).
eepjillinen. -os3.
eetteri.
egois|mi. -ti -. -tinen.
egyptiläinen.
ehdok|as*-.
-kuus4.

ehdollepano.
ehdolli|nen, -sesti, -suus4 -

/.

ehdo|telma2.
-ton*, -telia*,

-ttaa2*, --, -ttaja5-
. -ttomasti -



ehdotus 36 elinkautinen, -tus3;.
r

ehe|ys4
/., -

/. -ä4,-
;

(vahingoittumaton).
ehkä .
ehkäijstä (pysäyttää) |-, -^; (kat-

kaista)|,-2
2;

(torjua) |,-2*^. -sevästi-,, -sy,-.
ehtimiseen.
ehtiä*,.
ehto*; sillä ehdolla,; ei mil-

lään ehdolla, ;
ehdoin tahdoin, ^-.

ehtoo 2! -Uinen^; (.).
ehtooliisellakäynti -.
ehtoollisvieras |-, /. -.
ehtymätön*.
ehtyä*|,-2

;

(lehmästä)*^.
ehyt -en = eheä.

ei ks. en; ei — eikä, —
.

eilen.
eilinen.
eilis|aamu ;
e—, . -ilta; e—,. -iltainen-, -päivä

; e—nä, , -yö; e—nä,.
eine2.
eittämä|ttä .
-tön*.

eivät ks. en.

ekspeditööri.
eksy|minen, -mys3 -. —s: olla eksyksissä,;
joutua eksyksiin, -*2. -ttää2*,2(-);-
*^, 2^ -.-,-2 (-) ;|-, -*£.

ekvaattori.
elanto*. -kus-

tannus -, .
elatus3,-. -aineet pl.

pl. -tarpeet pl.

pi.

elefantti* ^.
eleksiä, eleskellä, elellä-.
elementti*.
elevaattori.
eli, elikkä,.
elime|Uinen.
-tön*.

elimistö.
elin.
e li n

|
aika /.,

-; koko -ajak-

seen, , -ai-

kainen, -aikuinen-, -kautinen ks. ed.



elinehto 37 eläjä

-ehto (pl.)

elinkeino®,-^. -laki o npö-. -vapaus, -vero-.
elin|korko*, -kustannukset pl., -kysy-
mys , -laatu, -päivät pl.

/. -tapa = -laatu.

-tarpeet pl., -voima-, -voimainen.
elje2*, elki2*,-

;
(kasvojen), -.

elkeillä.
elPen = jos en.

elo (elämä) /.; (vilja)
2
^,; olla elossa,, ;

jäädä eloon,®. -aitta.
-hiiri . -hopea

/.

eloi|sa2 ,, -suus4
/.,

/.

elokuu.
elollinen.
elon|aika .
-kipinä .
korjuu, -leikkuu =
ed. -merkki.

elos|taa2 *2,-, -telija3

., (.)-. -tua|,--

2. -tuttaa2* |,-.
elot|on*, -to-

muus4
/.

elpy|minen. -ä*|, -^;|, -®.
elsassilainen a.;
s. ®.
eltaantua*, -.
elukka3* (-aro)

.,.
elvyke2*, -.
elvyttää2*|,-2.
elä = älä.

eläh|dyttää2* |,
-^; |,
-^. -tänyt.

eläimelli|ncn ;
(raaka), -sesti -. -syys4 -

/.,.
eläimistö -.
eläin (-aro) .
-kunta -. -lääkäri.
-markkinat pl.®. -rutto, -rääkkäys.
-satu 30

, -suojelus-. -suojelusyhdistys. -tarha-. -tauti -
(f.), -tiede-

2
. -tieteellinen-. -tieteilijä -».

eläjä5 .



eläke 38 enemmyys

eläke2* 2
. -ikäinen.

-kassa .
-kirja -

, -oikeus.
eläköön ! -huuto; loppumattomat -huu-
dot, .
eläminen /.

elämä2
/.; pitää pa-

haa elämää,^, -. -kerrallinen. -kerta
2

.

elämän|halu-
/. -haluinen-, -ikä /.

-ilta /. -juoksu, -kokemus. -lanka. -loppu

/. -nautinto, -ohje -, -osa^
/. -taistelu ,
-tehtävä .
-työ '^,,-(-), -vaihe^.

elämäänkyllästynyt -.
elämöidä^,-.
elä|tti* ®. -ttäjä5®. -ttäminen, -. -ttää2*,^; (ylläpitää) -

3^.

elä|vyys4
/. -vä2; (eloisa) ,

; (eläin) -
(-).

elää2 ®; |,-®; eläissänsä,; . toivossa, -.
emalji /.

emi.
emiiri.
emintimä2.
emme ks. en.

emo /.®.

empiä* (--), ,-; empimättä,, -.
emä2 ® /.; (eläinten)®. -hirvi .
-karhu. -kirk-

ko ®. -lam-

mas® (), -maa^.
emän|nyys4;
pitää emännyyttä,, -nöidä-, 22.
-nöitsijä5®.
emäntä2*^, -koulu.
emä|puu . -rata®, -seura-

kunta .
emätin* -.
en, et, ei, emme, ette, eivät; eikö mitä, ;
ei millään muotoa,.
enemmistö.
enemmiten .
enemmyys4.



enemmän 39 ensi

enem|män, -pi ,.
enen|nys3, -. -tyä* -,-;-, -. -ntää3*|, -; -, -.
energi|a 2

. -nen-.
enetä 1 = enentyä.
englanninkielinen -,-. -tilainen a.-; s.|, /.- .

enim|miten .
-mäkseen -, -män .

enin2 sup., -; . kaikesta,-, -tään -; (ei yli).
eniten ; -.
enkeli. -Uinen -.
enkelin|kaltainen-, -kuva. -ääni.
e n kk| lasku. -luulo®. -luuloi-

nen -. -luuloton* -.-maksu,®. -osto-®, -sen-

suuri, -tapaus -.

ennakolta, -.
ennal|laan, -leen --; jää e—leen,-.
enne2*;.
ennemmin,;
(mieluummin) ,.

ennen,,
gen.; (muinoin)-,; (mieluummin),; e, Kristuk-
sen syntymää, -; . aikojaan,; . pitkää,; .
kaikkea, ; .
aikaan, ,
-aikainen-, -kuin .
-kuulumaton*-, -mainittu*-.

ennestään;.
ennus|taa2,
-*3. -taja5

. -taminen-. -tus3.
-tus|lahja -, -tustaito.

ennä|ttää2* |,-; (saavuttaa)-,-2
; en minä

nyt ennätä,, -tys3 -.
eno® ., 3 -.
ensi tpm.; (tuleva)^; (seuraava) -



ensiilta 40 epäkohtelias; kuun e. päivinä,-; . kerran,; . kerralla, -; . viikolla,; .
vuonna, ;
. alussa, . -ilta, -(), --
talainen ®2. -ksi,; . — toi-

seksi, —. -luokkainen-, -luokkalainen. -mainen, -mältä ,.
ensin,, -mai-
nittu*.

ensinnä(kin) ;.
ensituleva.
enti|nen,;
entiseen aikaan, -; kaikki jäi entiselleen,.
-syys4

(
-

)
;.

entuudesta(an) ;.
entä ; . sitten,? ?
enää(n).
epistola5.
epuu. -ttaa2* |-, -. -tus3-.

ä|aistikas* .
-edullinen, --
dullisesti, -edul-

lisuus /. -hie-

no,.

-huomio; -huo-

miosta, .
epäileminen ks. -ly. -lemä-
tön*. -leväi-

nen. -Uä
pre.;; häntä epäillään

varkaudesta, -; epäile-

mättä, . -Itä-

vä2, -, -ly, -lys3 -;; epäi-

lyksen alainen, -; siitä ei ole epäi-

lystäkään, -. -lyttää2**§, 2^ -; minua epäilyttää,; asia epäi-

lyttää minua,-.
epäinhimillinen ,. -itsekäs. -itsenäinen, -joh-

donmukainen-, -johdonmukai-
sesti.
johdonmukaisuus-

/. -jumala. -jumalankuva,. -juma-
lanpalvelus-, -järjestys -®. -kansallinen, -kohta®,-

/. -kohteliaasti -, -kohteliaisuus

/. -kohtelias,.



epäkristillinen 41 epäuskoinen

-kristillinen -. -kunniallinen-, -kunto.
-käytännöllinen -, -käytännöllisesti, -käytännöl-
lisyys /.

-luotettava.
-luotettavuus -

/. -luottamus-
pie. -luottamuslause-. -luulo. -luuloinen-,.
-luuloisesti.
-luuloisuus

/. -miellyttävyys-
/. -miellyttävä -. -mieluinen -,, -mu-

kava, -muka-
vasti, -muka-
vuus, -määräi-
nen .
-määräisesti-, -määräisyys-

/. -naisellinen. -oikeu-

tettu,-, -onnistunut -, -rehellinen -, -rehellisesti -, -rehellisyys-
/. -runollinen-.

epäröi |dä (--), -. -minen-
/.,.

epä|selvyys /.

-selvä, -selvästi, -sikiö. -si-

veellinen -

, -siveellisesti-, -siveellisyys -
/. -sointu. -sointuinen, -sopu -,. -suora, -suorasti -, -suosio -/., /.,

joutua -suosioon, 2^

(-) , -suo-

siollinen.
-suosiollisesti -. -suotuisa-. -suotuisasti -. -suotuisuus

/.-sään-

nöllinen.
säännöllisesti-,. -sään-
nöllisyys

/., /. -ta-

sainen, -tasai-

suus /. -ter-

veellinen -,, -tie-

toinen; (epäil-

tävä), -tie-

toisuus /.

;

/. -todelli-

nen,.
-todennäköinen-, -toivo-

/.,. -toivoi-

nen, -, -tyydyttävä -, -tyy-

dyttävästi -, -täydellinen -, -täydelli-

syys, -usko; (harha-);
-uskoinen , (us-



epäuskoisuus 42 erinomainen

konnosta) .
-uskoisuus = -usko. -va-

kainen ;
(vaihteleva) -, -vakaisesti-;, -va-

kaisuus; -
/. -varma;-, -varmasti-;, -var-

muus /.,

/. -viral-

linen. -ys-

tävällinen -, -ystävällisesti-, -ystävällisyys, -
/.

epäämä|ttömyys4 -
/. , /.

-tön*,-.
epään tvm. v:stä evätä.
erakko*. -elä-

mä, -maja.
creh|dys3

; erehdyk-

sestä, . -dyt-

tää 2* *^, 2^. -tymättö-
myys4

/.

-tymättömästi-, -tymätön*-, .
-tyväinen.
-tyä* , -®.

eri tpm.,;
se

r
on eri asia,; jokaisessa eri tapauk-

sessa, .-. -aikainen

, -kielinen. -koinec,.
erikois|ala /.

-asema. -asia-, , -esti, -etu-, -kohta /., -
/. -kysymys-. -luet-

telo .
-osasto -. -seikka

/., /. -taa2 -. -taipumus.
-tapaus .
-tehtävä ,, -tun-

tija. -uus4-
/.;

/.

erikokoinen -
(gen.).

erikseen; ;
(syrjään) .

erilaatuinen,-,, -lai-

nen,.
-laisuus4 /., -. -lle(en), -llä(än) -; päästä erilleen

jstk.,,-
gen.; erillään oleva. -Uinen-, -luontoinen-, -mielinen-

(gen.), -. -mielisyys4.
erinomai|nen-,; (mainio)



erinomaisen 43 eroittaa, -sen -,,,; -sesti ks.

ed. -suus4
/.,/., -ttain, .

erinäinen, -.
erinäköi|nen,. -syys4,,.
eri|oikeus 2

. -pu-
rainen, -pu-
raisuus4, -.
eriskummai|nen,, -sesti-. -suus4

/.

eriskummallinen ks. eris-

kummainen.
erisnimi .
eris|tys3 2

. -tyä -, -^; -; -tää2 -, -;.
erisuuntainen-. -suus4-

/.

erisuuruinen -
(gen.J. -suus4-.

eritoten.
erit|ellä*|, -;;-, -tely.
erittäin;.
erityi|nen,-, -sesti, -syys4

/.

eritä, --
®;|,-.

erius|koinen ,. -koisuus4. -kolainen -®. -kolaislaki. -kolaisseu-

rakunta.
eri|vapautus 2

.

-värinen.
eriämä|ttömästi-, -tön*.
eriä|vä2(inen) ;
ocö ; eriävä mielip ide

,. -väisyys 4.
erjetä1*,;|,-§.
erkanen tvm. edistä.; (eroaminen); (poislähtö); (eroitus);
(virasta) ; ottaa

e. virasta,® -.
eroamat|on*.
-tomasti; -to-

muus4
/.

eroavai|nen ;. -suus4 -,.
erohakemus.
eroittaa2*|, -§;, -®; (vi-

rasta) |, -2; |-, -2 ;
(toimesta) |,-*2 ;
(huomata) ,
-2.



eroittamaton 44 esimies

eroittamat|on* (virasta) -. -tomasti -. -tomuus4 -
/.

eroittaminen; -,; . vi-

rantoimituksesta,-.
eroijttautua*, -ttua*-, -^; -. -tus3 ,.
erojaiset (-inen) pl. -,.
erojais|kekkerit pl. -, -malja.
eron|hetki 4

-.
-pyyntö -^.

erotodistus -.
erä2 (osuus)^ /.,^
(-); (määrä);; (kerta)^(
1. -); vähin erin,-; myydä vähin erin,;
yksi erältänsä, ^;
tällä erää, ;
suurissa erissä,.
erämaa.
eräs -ään s.,

s.; ; (yksi)|, -, -; eräänä päi-

vänä, .
eräänlainen, -.
erääntyä* .-,;-, 22 ().

esi- (yhdist.) -, -, -historiallinen-.
esiin ; astua .,, -; huutaa .,,

20
; tuoda .,-, -^. -huuto -
3

;
(teatterissa etc.).

esiintyminen ;
(käytös). -tyä*
(tulla näkyviin) |-, -^; (näyttä-

möllä . .),; (käyttäytyä)
22.

esi|isä®. -kartano^; (temppe-
lissä) /. -kaupunki.

esi|kko*, -koinen -®.
esikoisoikeus -.
esi|kunta . -kunta-
upseeri -.
-kuva 02

-, -. -kuvallinen-, -liina.
esi

| ; -llä: esillä

oleva tapaus,, -; olla .,.
esi|lukija ^, /..
-maku .
-merkki; esimer-

kiksi,; (lasku-),. -merkki-
kokoelma. -mie-
hyys, -mies -; (puheenjohtaja)

ra.



esine 45 etelätuuli

esine2,^ /.

esi
|

puhe. -rat-

sastaja. -rippu. -rukous.
esi|teliä* (ehdoittaa) -, -^; (vieraita

toisilleen),-; (ratkaistavaksi), ^.
-telmä 2 2

. -telmän|-

pitäjä. -telmöidä, -. -ttelijä3-. -ttelijäsihteeri-- .
-ttely; -.

esi|ttää 2* ,-;, --;|,- -^. -tys3,;.
esi| valta, -van-
hemmat pl. (-)
pl.

eskadroona2 |; .-.
espanjalainen a.;
s.®, /.®.
esplanadi.
este2; olla jklle

esteeksi, -; esteettä,-.
esteellinen dat.;

(jäävi) -.
esteettömyys4 -/. -ttömästi-,.
-tön*,-
(vapaa).

estejuoksu -.
este|llä

dat.; (häiritä) dat.

-ly, (pi-

dättely); (te-

kosyy) .

esteratsastus.
estää2 (häiritä),-
dat.; (vastustaa)-, - dat.; ei ole

mikään estämässä,; saada este-

tyksi,*.
etana5® .
et ks. en.

eteen; inst.;

dat.; pysähtyä jkn. .,.
astua oikeuden ., -® ;
katso eteesi, -. -päin.

ete(h)inen (-);
(porstua)^ (-) pl.

etelä2; etelässä, ;
etelään, ; etelään

päin, , . -af-

rikkalainen --. -amerikkalainen-. -eu-

roppalainen --. -inen .
-maalainen .,; s.-. -maat pl., -mmäksi.- .
-puoli ^.
-puolinen , -ran-

nikko .
-tuuli .



etemmäks 40 etäisyys

etemmäksi = edemmäksi.
etenen tvm. v:stä edetä.

etenkin ,; (etupäässä)-; . ,, .
ete|vyys4 (kyky)-; (eteväm-
myys), -vä2,;
-vämmyys4,.

etiikka*.
etikka3* . -happo, -kurkku.
-pullo.

etnografinen-.
etsijjä3 . -minen,
-ntä* . -skellä*^,, -ä*^ (; ),
-; , -*** (löytää).

ette ks. en.

että ,; sekä— että,—.
etu* (hyöty),;
(muiden edellä) -; se on minulle suu-
reksi eduksi,; val-

voa omaa etuansa, -; jkn
eduksi, .

etu|akseli . -ala, -anti®.
-hammas .

etui|sa2, -suu s
4

/.

etu|jalka .
-joukko. -kansi

. -keula, -kokka^ (^). -kumarassa. -kyn-
si: olla -kynnessä,-. -käpälä-, -käteen -; maksaa .,*^,
-.
etumainen.
etujmaksu ®;. -masto-.
-nenä: olla jnk. etunenässä,®, 2^ ]; asettua jkn etune-

nään,® .
-nimi ® (-), -oikeus-, -oikeutettu-, -osa -, -osto-.
-puoli ;
jnk. -puolella, .
-pyörä .
-pää ®2.
-päässä, (etunenässä); (etusijassa) -; (erittäin), .
-rivi . -sija;-, -silta.
-sormi -. -vartija,, -var-

tija!kahakka. -vartija|ketju. -vartio

= -vartija. -varustus.
etäijnen. -syys4 -

/., (välimatka).



etäytyä

etäytyä*|, --
2.

etää|lle, -llä,. -Itä,-, -rumalle.
eukko*; (vaimo)^.
eunukki*.
europpalainen .-; s.®.
eyanke|linen.
-lisluterilainen --. -lista. -liurai -.

eversti. -luut-

nantti .

4 7 fyysikko

-n|arvo -.
evä2 2

-. -Uinen-.
eväs -ään 2 -, -kontti, -laukku^

l.®2 .
-tys3 ;
(.) .
-tää2,*^; (.)-.

evätä* (hylätä),-; (kieltää) |-, -*2.
evätön* .

F.

fajanssi. - -; -teokset pl. -
pl.

fakiiri.
faktilli|nen .
-sesti.

faktori.
faktuura.
fa|naatikko*. -na-
tismi.

fanfaari.
fantastinen.
farisealai|nen s. ;
a.. -suus4 -.

farmaseutti* .-.
fasadi.
fasaani.
fatalisjmi. -ti-.
fiikus3.
filologinen.

filosofi. -3 -
2

. --.
finanssi; finans-

sit pl.
t (-) pl.

-ministeri -
firma.
fiskaali.

Ui /.; .-;- ks. ed. .
flyygeli .
fosfori.
frakki*. -puku-; -puvussa,.
frangi.
frekatti*.
friisi.
fy|siikka*, -sikaali-

nen.
fyysi|kko*. -Uinen.



galilealainen 48 haarikka

G.

galilealainen s. -; a..
galleria 2

.

gallialainen s. ; ..
gaselli /.

genetiivi -
geologi. --. -nen.
geometri|a. -nen.
germaanilainen .-; s.®.
giljotiini.

gladiaattori.
glyseriini. -saip-

pua .
goottilainen.
graafillinen.
gramma.
granaatti*.
graniitti*. -kallio, -mainen.
grönlantilainen . -; s.®.
mmi ks. kumi.

goottilainen,-.
H.

haahjka , -kanuntuva.
haahm = hahmo.
haaksi haahden ®.
-rikko;
joutua -rikkoon,. -rikkoi-

nen -.
haalea4, -; (vaalea) -; (haalistunut).
haalia |,-22

(-, -).
haamu; (muoto).
haapa*, -inen-, -näätä -, -puu, -sieni.

haapana5 ^.
haara (puun)^ /. (
-), 4

- ( -; .
myös -, -); (joen)

2
2; (tieteen . .)
/.; (puoli)-

**; eri haaroille, -.
haaraantua*|-, -^.
haarainen ,.
haara|konttori, -osasto-. -pankki, -päinen-, -pääskynen-, -rata^ .
haaremi.
haarikka3 *.



haarniska 49 haistella

haarniska3 -
pl.

haarukka3 *^ /.; (kah-

veli) .

haasia3 ®.
haaska /.; (kuv.).
haas| kaaja5 m.
-kääminen .
-kata|, -^;
(tuhlata) *, -,
-kaus3; (tuh-

laus).
haas|taa intr. ^;; (lak.) tr.,-22; h. kaksintaisteluun,,- -, -tatella*-. -tattaa2* (lak.),-202 (-,
-) . -tattaja5 -. -tattelu

tpm. -te2.
-telia, -telu.

haava.
haavaa: yhtä h.,,-; tällä h., ,.
haa|ve2 , 2

.

-veellinen.
-veellisuus4 -

/. -veilla,
-, -veilija3 .
-veilu. -veksija3

= -veilija. -veksia=- veilla.

haavi®2. -a^.
haavoit|taa2*, -.
-tamaton* .
-taminen. -tua* no-.

haavini 2^.

haen tvm. hakea.
haettaa2 *, --; |,-® inst.

hahmo = haamu.
hahtuva2®; (lumi-)®.
haih|duttaa2* |.-. -tua*|,-^; (kadota) -,-2

. -tumaton*, -tumatto-
muus4

/.

-tuvainen;-.
hai(ji).
haikailla.
haikara5.
haike|a4 , -, -asti,,; -us4 /.;

/.

haiku* (savu); (häkä)( -).
hailakka3 *.
haili.
hairah|dus3

,
- %. -duttaa2 * -

*S, 2^ -. -taa2*, -tua*, -®, -tu-

minen.
hais|eva2; (pahalta). -kantaa2 * -, -;, -, -ta; (pahalta) -; h. palaneelta, -; hän haisee

viinalle,; alkaa h.,-. -taa2 3
,
- 1., -;, -, -telia -

4



haisti 50 hakemisto, -, -ti.
-tin . -u; (paha) /.

-u|näätä.
haitallinen; (va-

hingollinen).
haitata*, - dat.;

(vahingoittaa) *2,- dat.

haitta*; (vahinko)^; olla haitaksi, -
dat.

haittaan tvm. v:stä haitata.

haiven ®2; (karva)®2. -inen; -.
haja: olla hajalla(an),; juosta ha-
jalle,|,--
®; hajalla hapsin, -;
mennä hajalle,|-,-.
hajaan|tua**^,®, -nus3-,.
hajallinen; (ha-

joava).
hajamielinen.
-sesti; -syys4

/.

hajanainen; -.
hajajreisin, -säärin -, -tukkainen-.
hajautua* = hajaantua.
hajoi|ttaa2*|, --

(-); (ajaa hajal-

le)|, -®®;
(purkaa) 8|,

- 2 () (sär-

keä), -; (kokous)|, -*^.
-ius3;-;.

hajota |, --
(-);-,-2

2; (mennä
hajalle) *^,®; (esineestä), -^.
haju, (tuoksu)-. -aisti. -pullo.
hajustaa2 |,-.
hajuton* .
haju|vesi^ pl. . -voide.
haka* 6®2,-

111

;
(aitaus)

2
;

pane ovi ha-

kaan, -; - ®;
(sulkumerkki)

;

(kirjan) . -neula,
.

hakata* 2, ***;
I ^, ®.
hake|a* ***, -
***; |,
- *S (ptt. löytää); hän
meni hakemaan vettä,; tulen

hakemaan sinua meille,^ , ;
hakea virkaa, -. -niinen.
hakemisto -
.



hakemus 51 hallintotolmenplde

hakemus3. -aika-. -kirja.
hakija3 .; (pyr-

kijä) ., -
hakkaus3^®. -alue-.
hakkauttaa2* ® -.
hakkelus3

.

hakkuri .
hakkuu = hakkaus.
hako* ®.
-metsä 2!
haku* ; olen työn

haussa, ; me-
nen puun hakuun,, -aika.
-kelpo ineo.
-kelpoisuus4 -/, -kirja = hakemus-.
-kumppani ra.

halaista = halkaista.

halata |, -®;
(haluta), -.

halailla|, -®.
haljeta*, -;,-;,-®.
halkaisija3 geom.,.
halkaista|, --®.
halke|ama2,
/. -an tvm. v.stä haljeta.

-illa, -; -^,.
halki ,;
(kahtia) , -

; h. elämäni,; mennä h.,-, -; h. torin,; h. metsän,
1. ; h. vuoden,. -nainen.

halko*- 2
; halot, -) -) pl. -kauppias-. -kellari. -kuorma. -metsä. -piha. -pino.

-saha , -syli. -sylys-. -vaja, -varasto.
halla . ., -(); h. pani ru-
kiin,, --.

hallanjarka, -purema -. --
kuuttama ks. ed.

halla|perainen--. -vuosi-. -yö-.
halli ®.
hallinnollinen-; h-llista tietä, --.
hallinta* instr.

hallinto*; (hal-

litus). -neuvosto. -toi-



halliparta 52 haluttaa

menpide, -toimi-.
halliparta 5. ;
a..

li allit
|

2 inst.,-
inst.; (olla hallitsi-

jana); (lak.)

(omistaa) inst.

-seminen; -.
hallitsija3 ., -

. -perhe
2

. -suku-, 2
.

hallitsijatar*-,.
hallitus3; (maan); (hallitse-

minen). -ai-

ka .
-laitos. -mielinen-, -muoto. -ohjak-

set pl. .
-puolue-. -toimi--. -valta-, -virasto --.

halme2().
halon|hakkaaja.
-hakkaus .
-kantaja. -sa-

haaja .
-sahaus .

halpa*,;
(alhainen);;
(vähäpätöinen) -, -mainen,-, -maisesti,-

. -maisuus4
/.,

/. -mielinen =
-mainen; -mielisyys4 =
-maisuus, -sukuinen -. -sää-
tyinen .
halpenen tvm. v:stä halveta.
halpuus4.
halstari.
haltia3 myt. (henki)-

., (tonttu) -
(-).

haltija3®; (vekse-

lin) .
halti|o: olla haltioissaan,; joutua haltioi-

hinsa,® .
-oitua**^,-® .

naitu*; (omistus); (valta)

/.; (hoito); olla

jkn hallussa, -; jätän lapseni

sinun haltuusi, -; Jumalan haltuun,.
halu,; (tai-

pumus) /.;

halulla, halusta, ,. -kas*-; (jhk.:

taipuvainen), -; (ahne)-, -kkaasti; ha-

lukkaammin, ,. -Uinen.
-ta, -; ®.
-ton* ,;, -ttaa2* impers.:



haluttomasti 53 hanhenkynä

minua haluttaa, -, , -ttomasti, -ttomuus4 -, ;.
hal|vaantua* -. -vata|, -*2-. -vaus3^;
hän sai halvauksen,. -vautua*
= -vaantua.

halvek|sia ,-2 inst.;;
halveksien, .
-sija3 (-aro).

-siminen. -si-

vainen. -si-

vaisesti, -sit-

tava2, -sit-

tavasti, -sit-

tavuus4
/.

halven|taa3 *,,-*; (alentaa) -, -* .
-nus3;-. -tavainen-, -tua*, -.

halveta1* = halventua.
ha|maan (asti) gen.

-masta gen.

hamara3.
hame2

;
(naistenpuku), -kangas.

hammas* -mpaan (pl., - etc), dim. -
2; (sahan) (pl.,- etc.) (rattaas-

sa) ®2. -harja -, -jauhelma-. -kiille-, -lääkäri I

. -mätä, -pihdit pl.. -puikko -
, -ratas, -rivi .

hammastaa2 |,-* ; (irvistää).
hammasl tauti .
-tikku , -vesi.

hampaallinen.
hampaan|juuri -, -kolo .
-lähtö .
-pakotus , -sär-

ky ks. ed. -puhkeaminen.
-täyte .

hampaat|on*, -to-

muus4
/.

hamppu* (-);
(valmistettu); aika
hamppua,, .
-kangas -, -köysi -. -lanka, -lintu-

, -pelto.
-öljy .
hampunsiemen. -viljelys.
-han (-hän),,;
johan sinä sait,; onkohan
hän kotona, ?
hana; (pyssyn) -®2.
hangata* ^, -;®, -.
hanhenjalka bot. -. -kynä .



hanhenmuna 54 harakanpoikanen

-muna , -pais-

ti . -untuva.
hanhi2 ^ m. -huone

30
. -lauma.

hanka*; vetää yhtä
hankaa,.
hankaan tvm. vistä hangata.
hankainen: kaksih., -

.

hanka |la
5 (vaikea);

(vaivaloinen) -; (epämukava)-, -lasti ;, -luus4 -
/.;.

hankau|s3; -, -tua*®, -.
,

hanke2* (yritys)-; (aikomus);
(valmistus);
(varustus); olla

hankkeessa, ,.
hanki2*. -ainen ks. ed.

hankin tvm. v:stä hankkia.
hankinta*

;

(kaupp.) , -hinta,. -huutokauppa, -sopi-

mus .
-tarjous -.
hankkia*

|,-®;|, -®; (val-

mistaa)|, --; (aikoa)-
1

;|,-(-); (.) -, h. lupa jhk., -

.
hankki|ja3 .
-niinen. -utua*,- (--).
hanko* pl. f.

hansikka3*
, -myy-

mälä -.
hanuri.
hapahko, -.
hapan* (-, -panta), -imelä-. -kaali -; (keitto)

(-), -leipä .
haparoida*£.
hapata 1*, -.
hapate2*

.

hapattaa2*, - -;|, --*.
hapatus3;-

2*.
hapet|taa2*,-, -tua*,.
happa|maton* .
-muus4

/.,-, -neminen .
-nen tvm. v:stä hapata.

happi 2*.
happo* ,. -inen.
hapsi3 : hapset pl.,^
(-) pl. m.

hapuilla*§.*^.
harakanpoikanen.



harakka 55 harjoltuskokous

harakka3*.
harareisin ,£.
harava5 (- 1.-) pl. f.

haravoi |da,-
®, -minen.
harhaan (väärin),; johtaa h,,*^, 22; astua h.,|, -^; am-
pua h., .
-johdettu. -viepä -.

harha|askel,-
, ®. -,, -isku,.

-kuulo , -kuva
(erehdys)

;
(huvit-

telu). -luulo (-
symys); (en-

nakko-) ®.
-näky .
-oppi. -oppinen. -oppisuus. -suunta-. -tie-, -usko /.

harittaa2* h. sahaa,-*.
harja (vuoren . .) -®2; (katon) ®2;
(hevosen); (huippu); (vaate- . .)

.

harjaa|ja5 .
-maton*.
-niinen .

harjaan|nuttaa2* -;2 ;

|,- -, -tua* (oppia) |-,-; (tot-

tua) |, --
2

. -nus3. -tu-

maton*, -tu-

minen.
harjanne2* ®2.
harjan tekijä.
harjas3 .

harjata*, - (-).
harjoitella*.-2.
harjoi|ttaa2* ;|, -2; (toimit-

taa) inst.; (teh-

dä), -;|,-2; h. kauppaa,-, -
(-); h. sotamiehiä,; h. am-

mattia, -; h. vilppiä,-. -ttaja5-(,-,); (opastaja). -ttaminen,. -tte-

lija3. -ttelu.
harjoitus3, -; (teatterissa . .)

2
. -aika. -aine-,(,, . .

.). -esimerkki-. -huone. -kenttä-. -kokous (sot.).



harju 56 hartia

harju ®2.
harjus3 ().
harki|nta3*. -ta2|, -; -|, -*2.
harkko* (rauta-) ,(lyi-

jy-) ,
(hopea- , kul-

ta-) t., -rauta

harmaa; (hiuksista). -hapsinen .
-hiuksinen ks. ed.

harmaan |kirjava.
-ruskea. -täpli-

käs -; (hevosesta). -sininen.
-vihreä.
-voipa; (hiuk-

sista) .
harmaantua*, -,
harmaa|paperi -, -parta .
-partainen.
-päinen. -silmäinen. -tukkainen =
-päinen.

harmahtava2.
harmaja3 = harmaa.
harme|ntaa3*, - -. -ntua*, -.
-ta1 ks. ed.

harmi; olla harmissa
jstk., 1.-

(-) ; har-

millakin, . -llinen. -Uisuus4,
/. -stua -*2,-;;

(jklle jstk., -), -telia*,
(-), -ttaa2*

*^,-; minua har-
mittaa, .
harmonikka*.
harp|ata*,^;
h. yli,; (loi-

kata),.
-paus3 ();®2.

harp|ikko* 3^.

-* .
harppu*.
harpunsoittaja |, /.- . -soitto .
harras* -rtaan (uuttera), ;
(sydämellinen),; (usk.)-,; (-
tautuvainen) .
-mielinen .

harras|taa2

(-) inst.,

inst.; (ahke-

roida), -ta-

ja5 .,-; (taiteen-)

. -tus3;-.
harri = harjus.

har|sea4. -sia intr.|, -; tr. (yh-

teen) |, -.
-so/.; (kangas).
-so|puku .

hartaasti;;.
hartaus4;-;. -hetki-. -kokous.
harteva2.
hartia3 33

-.



hartiakas 57 hauki

hartiakas* - -.
hartsata ks. hartsia.

hartsi /. --, -.
harva; harvat, -; h. se päivä,; h. se (mies),; harvaan,;
(hitaasti); har-

vaan astuttu,-; harvakseen,,
(harvoin). -ham-
painen. -lu-

kuinen.
-lukuisuus4-

/. -n|lainen-. -puheinen-. -puheisuus4 -
/. -sanai-

nen = -puheinen.

harve|ntaa3* |,
-*2; (kirjap.)-, -2. -ntua*, -ta 1, -;^,®.

harvinai|nen, -, (tavaton)-; harvinaisen suu-
ri, -. -suus4 - /.

harvoin; harvemmin,.
hassahtava2.
hassu, -, (naurettava). -mainen-;.
hassunkurinen .
-sesti; -suus4 -

/.

hassusti.

hassu|tella* .
-ttelu, -tus3.

hassuus4 ,.
hatajra5,;
(löyhä);
(huono),;
h. vene, ; h.

muisto, .
-ruus4, -

/.

hattara5 30
.

hattu* , ®;
panna h. päähän,®; istua h. päässä, -*2 . -harja, -neula, -rasia, -teh-

das .
hatu*,®2. -hien.
hatun |kehä .
-koppa, -lieri^, -nauha, -tekijä.

hatuton* .
haudan

|
kaivaja -. -ryöstö, -siunaus-, -takainen.

haudata* ^, -;; ,-®.
haudattaa2*®-.
haude2*6 .

haukahtaa2* (koirasta)-
ptt.

haukata* (syödä)-, -*£; (purra) -, -*3.
hauki2*.



haukka 58 hautaussoltto

haukka*,.
-metsästys -.
haukku* .
haukkua* intr. (koirista); tr. (ihmistä),;.
haukkuma|nimi

111
, -sana.

haukkuminen (koiran);
(ihmisen) /., -

/.

haukot|ella* .
-taa2*; minua hau-
kottaa, .

haukunta* (koiran); (ih-

misen) /., /.

hauli£ /. koll., (yksi h.).
haulikko*^.
hauli|pussi, -pyssy^. -tehdas -

30
.

hauras -aan,-. -tua,®.
haureelli|nen,, -sesti-. -suus4, -.
haureus4,-.
hauska, (iloinen),
(miellyttävä) ,
(huvittava); siellä

pidettiin hauskaa, -; olisi h. nähdä,.
-sti,, -.

hauskannäköinen.
hauskutella*.
hausku|ttaa2*, -;, -tus3 ,.
hauskuus4; ie,.
hausta 2

.

hauta* , (kuoppa); haudan hiljaisuus, -; haudan
partaalla,

1..
hautaamaton* -.
hautaan tvm. v:stä haudata.
hautaanpanijaiset pl.-.
hautaholvi.
hautajaisjet pl.^
pl. /.; h-sissa, -. -puhe. -saattue-

2
.

hauta|kappeli 3®. -kirjoitus-, -kivi -®, -kumpu; -. -patsas. -puhe-, -risti-
hautaus3. -apu.
-kortti , -kus-

tannus® -, -maa -
2

, -marssi. -saatto-
2

. -soitto -



hautaustoimisto 59 hedelmöityä; (kirkon-

kelloilla). -toimisto-, -virsi-.
hautein;-.
hautoa* |,-;|, --§; (linnusta) *2.
hautoma-aika -. -kana®.
-uuni.
hautominen,; (linnusta)().
hautuumaa 2

.

havaannolli|nen.
-sentaa3*, - -. -sesti.
-suus4

/.

havaanto*. -ope-

tus .
havah|taa2*, -tua*-,-.
havainto*; (ko-

kemus) . -kyky -
/.

havait|a2 (huomata) |-,--*; (nähdä)-*, -; (saada tietää),, -sema-
ton*. -lava2.
haven ®^.
havitella* (haluta)®,; (tavoitella) -,
havu; ®.
-kylpy .
-maja^ -

. -metsä-.
havun|neula .
-tuoksu .
havupuu .
havuttaa2* 1

,
--.

he (heidän, heitä),
(g., ., d., in.,
. ).

hede2*
, -kukka.

hedelmä2 2,.
-kauppa -, -kauppias-. -kaupustelija-. -laji.

hedelmälli|nen -. -syys4 -
/.

hedelmä|maljakko. -neste-. -näyttely -. -puoti, -puu, -puu-
tarha . -ri-

kas. -sato.
hedelmä|ttömyys4 -. -tön*, -.
hedelmä| veitsi®. -viini.
-viljelys -.

hedelmöi|dä |*,-^ ; (kukkia)
3
2. -mis|aika-. -ttää2 * |-, -2. -tyä*



hedelmöitä 60 heinälato|,-. -tä2

= -dä.

hehko = hieho.

hehku* (g. part. -y;

-); ( -), -lamp-
pu. -uuni -.
hehkua*, -; mieleni hehkuu,.
hehtaari.
hehto

|

gramma.
-litra. -metri.

heijasi taa2 ,- 2. -tiu.
-tua, --
*2. -tus3.

heijastus|kulma -. -peili-.
heiken|tyä* 1.-, -, -tää3*,.
heikko*; (voimaton). -hermoinen. -hermoi-
suus4

/. -j arki-

nen, -järki-

syys4. -kykyinen, -luontoi-

nen.
-mielinen .
-mielisyys4. -nä-
köinen. -näköisyys4 -. -päinen =
-mielinen. -rakenteinen. -rintai-

nen, -silmäi-

llen = -näköinen.

heikkouden |merkki -. -synti.
heikkous4

/.; -.
heikko|uskoinen -, . -us-

koisuus4. -ääni-
nen.

heikonlainen.
heikon |taa3 * ks. heikentää.
-tua* ks. heikentyä.

heikosti.
heikäläinen.
heilahtaa2*^ 1. no-
ptt.

heilua,.
heiluri. -kello -.
heilutella*;.
heiluttaa2 * ; (viuh-

toa) (- ja

-),^.
heimo, 4

-; (suku)^ (-); (bot. zol.), -kansa -. -kunta, 4
-.

heimolai|nen s.-; (sukulainen) -. -suus4^.
heinikko*^, 24

-

( -).
heinä2; (ruoho)*;
olla heinässä, -; tehdä heinää, -
*** t. ;
puhua puuta heinää,-. -aika-, .
-hanko () pl.

f. -kuorma . -kuu
m. -lato ca-



heinämaa 61 helistin

. -maa 2^.

-mato , -mies. -niitty-.
heinän|kasvu .
-korjuu,. -siemen. -teko; olla

-teossa, .
-viljelys -.

hein ä| puristin. -sato .
-sirkka; koll.-; -sirkkaparvi -, -suova .
-säkki .
-sorsa, -talkoo -

pl. /. -tukko

(. -,-). -va-

rat pl. . -väki
pl.

heisi|mato .
-puu.

heiskuja, -ttaa2 *,.
heitellä*,.
heittiö,®.
heitto*,.
-ase .
-keihäs ,. -merkki kiel.-. -väli().

heittäminen,-.
heittäytyä* |,-*; |,--
; (antautua)|-
2, -® dat.; h. lais-

kaksi, .

heittää2*,*;,;|,
-^; (jättää); h. ulos,-,*; h. ha-

jalle,, --*; h. sisään,-,*; h. arpaa,; h. henkensä,|, -*2;
h. nurin,|,-; h. hyvästi jklle,, *S.

hektografinen-.
hekuma2. -114-. —lii—

sesti, -lli-

suus4.
hekumoi|da -. -tsija3-®.
hela, -inen-,
helakan

|

punainen-.-.
helakka3* ; (räikeä).
helatorstai.
heleys4

/.; -
/.

heleä4,, -; (äänestä) ,, -silmäinen-. -sti,;-,, -värinen-, -ääninen -.
helinä3,.
helistellä.
helistin, -
6®2.



helistä 62 heltyä

helistä 2
2; -

3
2.

helistää2^, -.
helke 2 *,.
helkkari: helkkarissa,-; helkkarin hy-

vä, .
hel|kkyä* 2

2. -kyt-

tää2 *^-.
hella.
helle2 *,.
helletiU, - -
hellitellä*, -.
hellittämä|ttömyys4-

/. -tön*-.
hellittää2*,-; (päästää)|,

- *S.

helliä.
helluntai; h-n aika-

na, . -juhla, -päivä; (toinen), -viikko -.
hellyys4

/.

hellä2 ; (kipeä),,
-luontoinen, -mielinen,

-sydäminen|,-, -tunteinen-,. -va-

roin, -sti.
helma&,; (.); luonnon helmassa,, -lapsi-; (.) -® ., ®.
-synti .

helmeillä.

helmi2,.
-kana , -kaulusta, -kuu^ m. -lauta

pl. . -nauha -, -ryyni -, -simpukka, -taulu().
helmittää2 *|, --*.
helmiäinen.
helmus3. -nauha-.
helottaa2 * *2.
helosilmäinen.
helposti ; h. sulava,; h. syttyvä,.
helpo|ttaa2 * |,-% |, -^;|, -®. -tus3,.
helppo*; (hinnasta); hän pääsi hel-

polla, .
-hintainen; h. pai-

nos, . -hin-

taisuus4, -taj ui-

nen,-.
helppous4

/.;-.
helsinkiläinen .-; s. -.
hels|ke2. -kytellä*,

-kyttää2* .
-kyä 3

^.

helteinen,.
heltta* (^).
heltyä*|, --
2; hänen sydämensä hei-



helve 63 henkilökunta

tyi, -.
helve 2 *;.
helvetillinen,-.
helvetin|kone -, -tuska ^.
helvetti* ( -).
hely, .

heläh|dys3 , .
-tää2* 22.

hemmoit|ella*|,-; (-^),
-; hemmoiteltu,-, -telu.

hemorroidit pl..
hempe|ys4 (sulo)

/.; (hemaisuus)
/.; (miellyttäväisyys)-

/.; (vienous) -
/. -ä4;;; -,; -,. -ämie-

lisyys4. -asti.
Jiempukka3* -.
hengelli|ntn. -syys4

/.

hengen
I

ahdistus ^,, -asia -. -heimolainen -. -hätä-, -pelas-

tus , -rikos.
-vaara = -hätä. -vaaralli-

nen .
-vaarallisesti, -veto;
viimeinen h.

9.

henge|tär*. -tön*-,.
hengillepano.
hengitin* -.
hengittää2* 3

^, -.
hengitys3,-. -elin öp-.
hengäh|dys3; (tuu-

lahdus). -tää2**^, 2^, 3
^.

hengästyä ptL;|,-2
.

henke|vyys4 .
-vä2 .

henki2*; (elämä)

/.; (henkilö) 2,-; (ilma) ;
(suunta),-; ajan h., ;
ottaa hengiltä, |,-®; heittää henkensä,|,-; olla hen-
gissä, ;
tuomita hengiltä,-2 ; jäädä
henkiin,® -; hänen henkensä hai-

see,; tulla henkiin, -, -®; siellä oli kol-

me henkeä,, -elämä-.
henkien

|
manaaja -. -manaus -.

henkilääkäri-.
henkilö 62, .
-kohtainen, -kunta



henkilöllinen 64 herkkäsydäminen, -.
henkilöllinen.
henkimaailma -; .
henkinen; (älyl-

linen); viisi-

henkinen toimikunta,-.
henki|olento -, -pano, -raha.
henkisesti , -. -syys4 -

/.

henki|toreet pl. 2
; olla

henkitoreissa,, -torvi, -vakuuttaa-
(-), -, -vakuutus-, -vakuutus-

yhtiö -, -vartija-
. -vero.

henkselit pl. ®
pl f-

henkäistä 2*.
henkäys3; (tuulen).
hento*, (heikko), (pieni),
(hieno). -mielinen, -raken-
teinen .

hentoa* ;
en henno jättää häntä,.
hentous4

/.; -
/.

hepo*^ /.

heprealainen.
hera®.
herahtaa2*^ ptt.

herrastuomari -.
here: olla hereillä, ®,; saattaa he-

reille, *S, -.
herhiläinen® .
heristää2 *2, -.
herja s. (raukka)®.; a. (häpeällinen) -.
herjaa|ja5 ., -

. -minen-.
herjasana .
herjata *S, -^,.
herjaus3. -kirje.
herkenen = herkeän tvm.

s:vasta.

herjetä 1* |2,-®; herkeä huutamasta,; her-

keämättä, ,.
herkku* ,. --, -, -pala. -silli- . -suu®.
herkkyys4

/.

herkkä 2 * ^,-, (taipuvainen)
dat. -luontoi-

nen, -luu-

loinen. -sy-

il äin itien .



herkkätuntoinen 65 herättää

-tuntuinen -; (hieno-).
-tuntuisuus4-

/. -uninen,. -uskoinen -,. -us-

koisuus4
/.,.

herkulli|nen,-, -sesti,.
herkut|ella* .
-telija3 . -te-

lu.
herkeästi,.
hermo; hermoja täri-

syttävä,. -hal-

vaus .
-heikko .
-heikkous -. -sto .
-stua ®.
-stunut , -stus3

/. -tauti.
herne2; herneet pl.,

koll. -keitto-. -varsi-.
herpaantua* |,-.
herra (pl. . -);; Herra Jumala,; Herra Ju-
mala, ! -! Herrassa nukku-
nut, ;
Herran tähden, ;
elää herroiksi, -; palvella herroissa,; olla

itsensä h., ;
hyvät herrat,

! -inen: h. aika,! -mai-
nen,.

herrasjelämä, -kartano. -mies (pl.

. -),. -sääty-.
herras|taa2, -telia®-.
herrasväki pl.

herraus4
t. herruus4-

inst.

hertta* (korttip.), -
pl. f. -kuningas, .

herttai|nen, -; h. ilma,,, -sesti -;; -suus4-
/.; /.

herttua3 . -kunta. -Uinen-. -tar*.
heru|, -ttaa2 * -2.
hervahtaa2* |,-.
hervo|ton*,
(voimaton). -t-

tomuus4
/.

herännäi|nen .
-syys4.

herä|ttäjä6 .
-ttäminen. -ttää2*

*^,-; (synnyttää)|, -*^;
h. epäilyksiä,; h. huomiota,; h.

kuolleista, |,
-*2.



herätys 66 hiekkaranta

herätys3; (vai-

kutin). -kello.
herätä ,-^2.
herääminen.
hetale2 ^, (tilkku)

3 (-).
heti, ;
h. kohta, h. paikalla, -, ; ei

hetikään, ; h,,, -mmiten.
hetkellinen,-.
hetki2 , (silmänrä-

päys), (tunti); hetkeksi, -, -nen .

hetkua.
hevillä, hevin; ei h.,, .
hevonen^ /.

hevosen]harja, -häntä. -kavio, -kengittäjä -2. -kengitys-, -kenkä-, -kenkänaula-, -liha.
-loimi, -nahka-

t., -selkä; istua h-se-

lässä, ;
ajaa h-selässä, -; nousta h-selkään, -*^® -; pudota h-selästä,.
hevos|haka -, -harava

, -hoito-, -huijari.
-kaakki, -kaarti-. -kauppa, -kauppias-,-. -kengänmuotoinen, -kuor-
ma^. -lääkäri-. -markkinat, -näyttely, -päivä-
työ ®.
-varas. -var-

kaus, -voi-

ma , -väki.
hiaisin -®^
hidas* hitaan,-,-, -ajatuksinen-, -juoksuinen-. -liikkeinen. -luontoinen,.
hidas|telia, -. -telu. -tut-

taa2 *|,-;
(pidättää) |,-32.

hieho ®.
hiekka* ®2. -harju^. -hauta. -inen-,, -kello -, -kivi-. -kuorma .
-läjä , -maa, -nummi

pl. -paperi, -ranta



hiekkasärkkä 67 hiihtää. -särkkä.
hiekkamainen.
hiekoi|ttaa2 * 1

,
--. -tus3-®.

hieman-,-.
hieno , ;; (ohut) .
-hipiäinen -, -jyväinen -, -karvainen, -makuinen.

hieno|ntaa3 * |,
-2; (survoa) ®,
-. -ntaminen-. -ntua*, -.

hienopiirteinen

().
hienosti , ,.
hienosto.
hienostua |,-2; hienostuneet tavat,.
hienota1 = hienontua.
hienotunteijnen -, -sesti .
-suus4

/.

hienous4 /.;-
/.; tapojen h.,-.

hienojyillainen -, -ääninen.
hierarjkia3. -kki-

nen.
hierin .

hieroa®;|,-®; -;-

; hän hieroo talon-, ;
h. rauhaa,®-.

hieroja5. -tar*

.

hieromaopisto -.
hierominen ks. seur.

hieronta3*, |-, -;.
hierottaa2 * ® t..
hieroutua*.
hiestyä, -; hiesty-

nyt,.
hieta* = hiekka.
hietikko* pl.

hievahtaa2* |,-.
hiha 2

^.

hihallinen .
hihan|käänne .
-reikä .

hihaton* ,.
hihittää2 *.
hihna ®2, dim.-
6®2.

hiidenkirnu -.
hiihdellä* -.
hiihdäntä2* ks. seur.

hiihto* .
-kilpailu -. -mies -,®. -pu-

ku , -ur-

heilu .
hiihtäljä 2,-®. -minen ks. hiih-

däntä. -ä2* -



hiili 68 hiljattain; hän hiihti kaupun-
kiin , .

hiili
3 ®5

- m. -hanko®, -happo-, -häkä. -kaasu. -koukku = -hanko.
-pihdit .
-pöly , -va-

rasto .
hiillos3 ^.
hiillyttää2* |,-.
hiiltyä* ,-.
hiipaista ®.
hiipiä* 2

2;-,- dat.

hiippa*, -kunta-
2

.

hiirakko* 5
-.

hiiren
|

karvainen, -. -korva: koi-

vu on h-korvalla,.
-pesä . -pyy-
dys ®, -reikä®, -syömä2.

hiiri3 5
-, -haukka -2.

hiisi6 hiiden ; -
hiileen

,.
hiiskah|dus3 ;
ei hiiskahdustakaan tästä

asiasta, !
-taa2 *; ptt.

hiiskua |2, -®; ,.

hiiva 5
-, - pl. .

-leipä .
-tehdas .

hiiviskellä 2^.

hiki2* ; tulla hikeen,; olla hiessä,; otsansa hiessä,, -hatussa-. -helmi, -her-

ne ®, -huo-
konen , -karpalo -®, -kylpy -, -, -liina -; (.).
-märkä.

hikinen.
hikipisara , -rau-

hanen .
hikisyys4

/.

hikka*.
hikoi|leminen. -11. -lu.
hiljaa , (liikkumatta), (rauhallisesti)-; (vähitellen) -; (keveästi) ;
(verkalleen); ajaa

h., 1.-; istua h., -; puhua h., -.
hiljaijnon ; (rauhalli-

nen),,
-sesti ; ,, -suus4 ;
(äänettömyys) ,; kaikessa hiljai-

suudessa, .
hilja|kkoin, -kseen,

-lleen ;.
-n , -ttain, ks. ed.



hlljemmtn 69 hioa

h iljenim in.
hilje|ntyä* = -tä. -ntää3*

(vähentää) ,-2; (hidastuttaa) |-, -; (rau-

hoittaa) |,-. -tä1 ,
2
; ,® ().

hilleri ®2.
hillitse)minen,^. -mättömyys4

/. -mätön*,-.
hillitä2 (pidättää)-, -3

2; (asettaa)|, -® ();
h. itsensä, .

hillo.
hillonkeitto .
hilpeys4 (iloisuus)

/.; (reippaus) /.

hilpeä4 ; ,, -luontoinen, -mie-
linen,.

hilse2 (päässä) /.;

(kuonan).
himme|ntyä* = -tä, -ntää3*|, -^;|-, -2. -tä1,
-;, -, -ys4

/.

himmeä4; (samea); (epäselvä) -; (lasista).
-sti,, --
loinen -. -värinen-.
himo 5

- /.;.
himoita2( 2

) .

himokkaasti,-.
himota = himoita.
himottaa2*: minua himot-
taa, .

hinaaja5. -höyry,
-laiva -.

hinaaminen.
hinata (-).
hinaus3

, -alus.
-köysi.

hinkalo (jyvä-) ;
(lehmän-).

hinku(yskä).
hinnan|alennus; ; saada h,-

alennusta, -, -koroitus. -noteeraus -. -nousu-. -pano-.
hinnasto-.
hinnoi|ttaa2* ,-. -tus3 -

.

hinta* ^, /.;

kiinteät hinnat,; mistä hinnasta,^; ei mistään
hinnasta,.

hintainen: minkä h.,-? viiden markan
h. kirja,.

hintaluettelo --.
hintelä5,.
hioa ^, -; (lasia)

(-), -.



hioja 70 hltalsuus

hio|ja5. -ma-
ton*; (la-

sista); (ki-

vestä); (kuv.), --
30

.

hiosjtaa2,®() ; hiostava,, -tua,
-. -tus3. -tusaine, -tut-

taa2* = -taa.

hiota* = hiostua.

hiottaa2*: minua hiottaa,.
hipaista ®.
hipiä3.
hippiäinen ®2.
hirmu . -hallitsija, -hallitus.
hirmuijnen,-, -sen, -sesti,, , -suus4.
hirmu|kuolema, -kuva 2

.

-myrsky. -näky. -tapa-

us3 .
-valta, -valtius.
-valtainen-. -valtias.

hirnu |a
2

, -nta3*-.
hirsi3* (hirren, hirttä)-
höe2; (hirtto-);
joutua hirteen, 2^. -kasa. -metsä. -nen.
-puu. -rakennus.

hirssi,

hirtehinen, -.
hirtto*. -nuora.
hirttäytyä** ptt.

hirttää2*,*
( )

; h irtettä-

väksi tuomittu, -.
hirtättää2* *^
ptt.-.

hirven
|

ajo .
-ampuja, -hiihtäjä ks. ed.

-liha, -nahka-^. -nahkainen, -sarvi. -vasikka-.
hirveys4.
hirve| ä4,;
hirveän suuri,,, -asti,.

hirvi2 .
hirvittävä2.
hirvittää2*|*2,--

22 ; mi-
nua h., .

hirvitä, -.
hirviö, 2

.

hissi.
historia3 2

.

historiallinen.
historian|kirjoittaja -. -opetus-. -tutkija-.
historioitsija3.
hitaasti,.
hitai|nen, -suus4

/.



hitaus 71 hoitaa

hitaus4 /.,

/.

hitto* (pl. ,
-.. .)

hitunen ,-
13

; ei hitustakaan,.
hiude2*

.

hiukan,.
hiukka(nen) ®, -

; ei hiukkaakaan.
hiuksen|hienoinen. -verta -

.

hiukseton*.
hiuksinen; mus-
tah..

hius3 4^ (pl. . myös
-a), dim. ®2; pl.

hiukset, I..
-kampa , -karva®2. -kutri.
-laite , -mainen, -nauha -

. -neula-
. -palmikko **, -pih-

dit pl. .
-suortuva = -kutri, -tauti.

hiusten|kähertäjä-. -leikkuu.
hius|töyhtö ®2,'2. -verkko. -voide.
hiutale2

.

liive|l!ä ,-*. -1.
hivu|ttaa2* (hieroa)®,
-; (syyhyttää) *^,
-; (uuvuttaa)|,

-2; hivuttava tauti.
-tus3.

hode: olla jkn hoteissa,;
ottaa hoteisiinsa, ®-.
hohde2*,.
hohkai|nen, -. -suus4 -

/.

hohkakivi.
hoho|ttaa2**^ -tus3.
hohtaa2* *^ -.
hohtimet pl., - pl.

hohto*. -inen -. -kivi.
hoi !!
hoidella* ks. hoitaa.

hoidokas* -kkaan-; (sairas).
hoikentaa3*|,-2
hoikentua*; -^,®.
hoiketa1* ks. ed.

hoikka2* ; (heikko); (laiha) .
-saarinen.

hoikkenen tvm. v:stä hoi-

keta.

hoikkuus4
/.; (lai-

huus) /.

hoilo|ttaa2*, -tta-

ja5. -tus3 -.
hoiperrella*.
hoitaa2**^ l.-; (johtaa) -. h. sairasta,;



hoitaja 72 hopeahä at

h. terveyttänsä, -* ;
h. maatilaa,; h. virkaa, -, -.

hoitaja5 .
,

.,-
(-aro), -tar* (lasten)^; (sairasten) -®.

hoito* .,.,.; inst.

-kustannus. -laitos -. -lapsi |,
/. -.
hoiva2; (hoito).
hokea*.
hoksaa|maton* -. -vainen.
-vaisuus4

/.

hoksata,^;, -.
holhooja5 .,
/. -; |2, /.-. -toimi.
holhota* .,;® .
holhotti* (-).
holhous3; olla holhouk-
sen alaisena, 2^, -lautakunta.
holhu = holhous, -toimi-.
hollantilainen s. -®, /.. - 12 . -

holli|hevonen -, -kyyti; ajaa h.-kyydillä,. -mies^. -tupa^.
holottaa2*.
holvata *^, 2^; holvattu kellari,.
holvi. -hauta.
-kas* -.
-katto. -käytävä.
-mainen.
home2

/.

homehtua*, -.
homeinen.
homesieni ®^ --.
homm|a2 , -
pl. f. ;, -aaja5-

m. -ata -
*** . .;|,-.

hongi|kko*, -sto^.
honka2* 2 -inen -, -metsä. -puu -.
honottaa2**^
hopea3 ' 4; hopeat pl.,, -, -astia. -astiasto-,. -esine, -haapa -

5
-, -hapset pl., -hapsinen.

-hela .
-helainen. -häät pl.-



hopeainen 73 houkutus, -inen-, -kaivos. -kausi-. -kello-, -kuusi.
-lusikka -, -malja, -mitali, -naulius-.

hopeaniharmaa-. -helke. -hohde. -hohtoinen -, -karvainen-, -. -näköinen, -pitoinen-
-se-

kainen -, -valkea, -värinen -.
hopeajpikari -. -raha, -risti. -rupla, -seppä -. -si-

lainen, -solki

; (rinta-) -®, -teos. -vitjat

pl. .
hopeinen.
hopeoi|da, -.
-minen.
hoppu*.
hoputtaa2*,-.
horjahtaa2* ^;
(kuv.)|, -^.

horjua,.
horjumat|on*-. -toniuus4-

/.

horjuminen, -.
horjuttaa2*,;

(--).
horjuvai|nen;
(epäröivä) -. -suus4-

/.

horkka2*
.

horna2
/. -n|henki.

horros 3; men-
nä horroksiin, |,-^ . -tila^.
horsma2-.
hospitaali .
hosua (huitoa) (-

1. -); (lyödä) ®;
(vitsoa) ^.

hutaista -,.
hotei|siin, -ssa ks. hode.
hotelli.
houkka2* .;
s.. -mainen.
houkkio^, /..
houku|tin* , -tel-

ia*, -ttaa2*^;-, -^; (vie-

tellä)|, -2;
houkutteleva,.
-ttelija3; (viet-

telijä) .
-ttelu ; -. -tus3 ks. ed.



houraili] 74 huipentaa

hourai|lija3; -. -*, -lu.
houre2; houreissa,; houreet pl.,

pi. f.

houru. -päi-

nen.
housuntasku.
housut pl. pl. .,

pl. f., (roimah.)
pl. f.

hovi ^; (herraskarta-

no) ^; (tila)-; hovissa, .
-elämä .
-hankkija -. -herra-(). -junkkari-. -kirkko, -kun-
ta -lää-

käri .
-marsalkka.
-menot pl.. -mestari-. -mies-(). -narri. -neiti, -neuvos-.

hovioikeuden |asessori -. -neuvos.
-presidentti.

hovi
|
oikeus .

-palvelija -, -palvelus-, -poika
4
-. -saarnaaja -.

-suru .
-tallimestari-.

hugenotti*.
huh! !
huhkaja5 = huuhkaja.
huhmar (-en, -marta)

.

huhta2*, -sieni-®2.
huhtikuu . -n

|

ilma.
huhu,.
huhu|ta, -illa: huhutaan, hu-
huillaan,,.

huija|ri (hevos-);
(veijari). -ta; -. -us3;.

huikaista|,-2.
huikea4, -sti.
huiken|nella* -^.
-televainen,, -televai-

sesti, -tele-

vaisuus4 -
/.

huilu, -niekka-.
huilun|soittaja .
-soitto .
huima2 , .
-päinen, -pää-.

huimata: päätäni huimaa,.
huimuus4,-

/.

huipentaa3* |,
-2.



huippu 75 hultlo

huippu*,®;
(korkein aste), -hinta. -kohta.

huiska|htaa2*^ inst.

-ta,^ inst.

huiskin häiskin ,.
huisku® -.
huiskuttaa2*,-

(); (heiluttaa)

inst.

huitoa* (- I. -)
inst.

huivi ®2.
hujan hajan .
hukata*, -.
hukka2*; (turmio)

/.; (tappio) -®; (susi) ^; .
(hyödytön),-; kaikki on hu-
kassa, ,; hän on hukassa,,; ajan,

rahan h., ,; h. sinut perii,; h.

työ, ;
h. vaiva., ;
kirja on hukassa,.
hukkaan.
hukkaantua* |,-2

2;, -.
hukkuminen.
hukkua* (veteen) ^,
-; (hävitä) |,-2

2; (joutua perika-
toon)|,-2

;

hukkunut,.

hukus: joutua, olla hukuk-
sissa, ptt,

hukuttaa2* (veteen)^,
-; (kadottaa), -;
h. itsensä,^.
hukuttautua* ^
ptt.

hulivili.
huljuja -
-ttaa2*,., -tus3.

hullaantua*; h,

jkh.^ .
hullu & s..; (hassu)-; tulla hulluksi,® ; ei olisi

hullumpaa,.
hulluin|hoito. -hoitolai-

tos -.
-huone-, (vulg.)-.

hullunkuri
|
nen ,

-sesti-
hö.-suus4/.

hullusti , ^;; hänen käy h.,.
hullut

|
elia* ,^,*2. -telomi-

nen, -telija3,
-us3

/.

hulluus4 * , -.
hulmuta.
hulpi(l)o®.
hulttio.



humala 76 huolettomasti

humala5 .; tulla

humalaan, , o-;

juoda itsensä humalaan,|,-; hän
on humalassa .
-inen, -päissä! ä n),. -salko, -tarha -, -vieras bot. -.

hunialisto^.
humalluttaa2* |,
-^.
humaltua*, -.
humanismi.
humi|na3, . -sta^; korvani humise-
vat, -.
hummeri.
humoristinen-.
humu,.
hunaja5^ (g. part. -).
-inen.

hunninko* ®; jou-

tua hunningolle, -
*2,® -.
hunnuttaa2* |,-.
huntu* /.

huoahtaa2*,-^.
huoata* ks. ed.

huois|taa2 |, --* ; |,-. -tua, -.
huojen|nus3; (a-

lennus) , -taa3*|, -2; h. hin-

taa, |, -^.

-tua*;-,®.
huojeta1* , -;
ks. ed.

huoju|a , -. -ttaa2* ;, -.
huokaan tvm. v:stä huoata.
huokailla.
huokaista 2 ptt.

huokaus3.*
huokea4 (helppo) ;
(hinnasta); myyn
huokeasta, -; huokeampi,, -hintainen-; -sti;.
huokenen tvm. v.-stä huojeta.
huokeus4.
huoko|inen, -nen.
huokua**.
huolehtia**, no-

o .
huolelli|nen .
-sesti, -suus4

/.

huolen|alainen.
-pito .,-.

huoles|tua,-; huolestunut, -,.
-tuttaa2* ,-; |,
-*.

huole|ti; (turvalli-

sesti); (levolli-

sesti); olkaa h.,! -ton*,.
-tta = -ti. -ttaa2* = -stut-

taa. -ttomasti,



huolettomuus 77 huonesisustus. -ttoinuus46e33a-/.; /.

huoli3 .; pi-

tää huolta jstk.,-
*, - .; jätän sen
sinun huoleksesi, --.

huolia* .;
(tahtoa) ®; en minä
siitä paljoakaan huoli,; emme
huoli siitä puhua, -;
siitä huolimatta,.
huolima|ton*.
-ttomasti, -tto-

muus4
/.

huolta|a3**. -ja5.
huoma.
huomaamat|on* (tarkkaa-

maton);
(näkymätön).
-tomasti;. -tomuus4 -

/.; -
/.

huomaavainen-; (kohtelias)-; -suus4-
/.;-
/.

huomata |, --*; -; (nähdä) -*, -; on huomattava,; huo-
maamatta,;^epä-
huomiossa) .
huomau|ttaa2* (jkta jstk.,

jkllejtk)|,-2*;

(muistuttaa)|,
-$§. -tus3.
huomen (aamu); (huo-
mispäivä)3äBTj)a.umiu;
hyvää huomenta, 6-; huomenna,, -aamu, -lahja.
huominen s.; a.; huo-
miseksi, ; huo-
miseen, .
huomio; (havain-
to); ottaa huo-
mioon,® -; herättää huomiota,-*§ ;
jättää huomioon ottamatta,.
huomis|aamu; -päivä.
huone2; keisarilli-

nen h., -.
huoneentaulu,--, -vuokra.
huoneisto.
huone|kalu /. -kalu-

kangas .
-katukauppa. -kalutehdas-, -kalu-

vaunu .
-kumppani. -kunta.
-kärpänen -, -sisustus[.



huoneusto 78 hurme

huoneugto.
huono,; (kur-

ja); (heikko) -; h. ilma,; h. merkki, -. -kuuloinen. -kykyinen,
-lahjainen, -lyp-

syinen (-
), -maineinen-. -lnmuus4

pl.; (tava-

ran) .
huononlainen.
-sesti.
huononnäköinen.
huono|näköinen-. -onninen. -palkkainen, -päinen -, -sti,.
huonontua*, huonota1-,-.
huonovointinen .
-voimainen.
huopa2*.
huopaan tvm. v:stä huovata.
huopa|hattu, -katto, -saapas®.
-teos -.

huor|a2 -, -in: tehdä h., -, -in
|
tekijä. -in|teko npe-. -uus 4-.

huosta2 ; ottaa

huostaansa,®.
huotra2,- pl. f.

huovata*.
huovi.
hupa2*.
hupai|nen, -sa2, -.'-sesti.-suus4

/.

hupakko* s. ®^
/. ; a.,.
hupenen tvm. v.stä huveta.
hupsu .,-; s.,-, /., -telia* -, ^.
huris|ta: asiat hurisevat hy-

vin, .
-taa2

: ajaa h.,® -; mennä h.,®-,.
hurja2,,; (hillitön)-, -illa -; (elostella) -
***.
hurjanrohkea.
hurjapäinen .
-syys4 /.

hurjastelija3-,.
hurjasti,.
hurjistua *3, -;
hurjistunut,.
hurjuus4.
hurmaa|ntua**^,®; inst.-2

, -vainen-. -vaisuus4-
/.

hurma|ta 6|,- (-^). -us3-. -utua* = -antua.

hurme2
/. ( —).



hurraa 79 huutokauppa

hurraa ypä! -huuto

hurrata 3*.
hursjkaasti, -. -kailija3 ^. -kailu .
-kas ,-. -kaus4 -

/.

hursti; (lakana)^.
husaari 4

. -rykmentti.
hutikka3* .; olla

hutikassa,

I. .,
hutiloi|da, - -. -minen -

/. ( ).
hutkia ®; 2

2.

huttu*.
huudahdus3 .
-merkki -. -sana.
huudajhtaa2*|,-. -ttaa2*; (lak.) -̂, -tus3

(lak.) .
huudella*.
huuhde2*. -vesi

(-) pl. .
huuhdella* *^,
-.
huuhkaja5.
huuhtaista^ ptt.

huuhtikuu ks. huhtikuu.
huuhtoa**^, -.
huuhtoma-allas-, -huone -

3^. -vati -, -vesi

(-) pl. .
huuhtominen.
huuleton*.
huuli3 §; (laudassa). -harppu.
-höylä .
-mainen .
-parta pl. . -voide, -äänne.

huul|los3 . -taa3*

(-^).
huu|maantua* 1

ptt. -maavainen-. -mata|,
-2; päätäni huumaa,.
-maus3.
huumori.
huur|re2* ; olla huur-
teessa,. -teinen.
huuru;.
huutaja3* 3

^; alkaa
h.,

3
^; h. jkta,

3^ /.
22().; h. esiin,,(-); h.jnk.apua,

jkta avuksi, -; olen huuta-
vassa hukassa,; . kuninkaaksi,

,-* -. -ja5 |2,
/. -. -minen.
huuto*; hän on huo-
nossa huudossa, .
-kauppa,
pl. .; myydä h.-kaupalla,|2,-® -



huutokauppakamari 80 hypoteesi

. -kauppakamari -, -merkki.
-äänestys: h.-äänestyksellä,.

huveta1* ,-^.
huvi; (huvi-

tus),;
huviksi, .

huvila3 , -kaupunki®2. -n-

omistaja®.
huvi|linna. -maja .

-matka
. -näytelmä -

2
. -ratsastus-

13 . -retki =
-matka.

huvit|eila*,-2. -taa2* -,; huvittava,, -tavasti-, -telu ,. -telu|haluinen. -telul-

kausi ce-. -us3;.
hyasintti*.
hyeena.
hyi ! !
hyinen (jäinen);
(kylmä).

hykertää3*|, --®.
hykähtää2* |,-.
hylje2* .
hyljeksiä ,-.

hylkeen|ihra .
-nahka .
-pyynti .
-Pyytäjä. -ras-

va = -ihra.

hylkiä* ,-2.
hylkiö.
hylky* ,.
hylkäys3, -.
hylkään tvm. v:stä hylätä.
hylly , -pöytä -.
hyllyä (- 1.-).
hylätä*|,-;|, -*; h. kel-

vottomana,

(-^), -; h., -*2 .
hymi|nä. -stä -^.
hymy

;
(ivallinen)

; hymyssä suin 1.

huulin,. -huulin.
-illä|,-2.- .

hymähtää2*^.
hypellä*;-.
hypiskellä ks ed.

hypiste|llä;, -ly ^-.
hypittää2*, --.
hypnotismi.
hypoteekki*, -pank-
ki .

hypoteesi.



hyppeleminen 81 hyvä

hyppe|leminen .
-Ien tvm. v:stä hypellä.

hyppiä* , -
*2.* ®2. -lauta, -nuo-
ra ( -), - (mäessä) -.
hyppy| ;
hyppyset pl., -sel-

linen .

hyppäys3 ®2.
hypahdella*.
hypähtää2*,-;, -.
hypätä* , -; *^, -
^^; h. ulos,-,; alkaa
h.,; h. yli, -, - -

.; h. alas, -,^.
hyri|nä3. -stä

3
^.

hyrrä2 ®2. -tä -*^ 3^.

hyrsky. -inen-. -ä

(-), (-).
hyrähtää2*: h. itkuun, -*.
hyräijllä. -ly -.
hyssyttää2*.
hysteerinen.
hytistä 3

2.

hytkyttää2* ^.
hytkyä,-.
nytkähtää2* ptt.

hytti*.
hytty|nen. -s|parvi.
hyve2

/.

hyvin , ;
(sangen) , ;
(erittäin); niin

h. kuin mahdollista,^; . paljon,, -ansaittu*.
-hoidettu* -, -järjestetty* -, -kas-

vatettu*-, -oppinut -, -varustettu*, -vointi*-. -2* -; (varakas) -. -ymmärrettävä2
,.

hyvi|tellä* |,-, -ttää2* |-, -*2; (tileissä)

(-), -tys3, -.
hyvyys4; (tavaran),-

/.; (omaisuus).
hyvä2 .,;
s. , ; h. työ,; h. herra, -; hy-

vään aikaan, ; h.

vuosi, ;
yhteinen h., ;
hyvää päivää,,; hyvää huo-
menta,; jkn hyväksi,; olen hyvilläni,

6



hyväenteinen 82 hyvätyö; haisee hyvältä,

hyvälle, ;
niine hyvinensä,,;
h. on,,, -en-

teinen -, -huuto-.
hyväi|leminen. -llä,, -ly. -ly|sana-.
hyvainen: h. aika,!
hyväksy|jä5 (vekselin) -. -niinen-. -vä2.
-ä,;|2,--; h. vekseli,-, -®; hy-

väksyttävä syy,-; häntä ei hy-

väksytty tutkinnossa,.
hyvä|lahjainen,. -luontoinen, -maineinen xopö-

(gen.).

-muistinen.
hyvän|hajuinen -, -lainen. -laisesti -. -makuinen.
-puoleinen = -lainen, -suo-

pa2*.
-suopuus4-

/.

hyvänsä: kuka h,, -; mikä h.,-; missä h.,- ; kuinka
h.,- .

hyvänsävyi|nen-, -sesti.
-syys4.
hyväntahtoinen -,-, -sesti.
-suus4 /.

hyvän|tapainen-. -tapaisuus4-. -tekeväinen-. -tekeväisyys4

/.;

(-laitos-; -myyjäiset
pl. -). -tekijä3 -

., f.-. -tekiäi-

set pl. .
-tuoksuinen.
hyvänäpito -.
hyvä|oppinen .
-palkkainen, -päi-

nen, -.
hyvästellä |,-*2 .
hyvästi,;
(lähtiessä), -; jättää, sanoa jklle

h.,|,-*2
.; hän läksi h. jät-

tämättä, -; h. jättäessään,; hyvästiksi,. -jättö* -.
hyväsydäminen-. -sydämisyys4-. -tuloinen -, -työ.



hyväätekevä 83 Häikäilemättömästi

hyväätekevä-; (parantava) -.
hyy|de2 *.
-dyttää2* ^, ®.

hyyppä2*.
hyyr|y .
-Iäinen ®2. -ätä
(hyyryläisestä) |,
-®; (omistajasta) |-2, -®.

hyytelö tpm.; (lihasta)® . -mainen-.
hyödyllinen .
-sesti, .
-syys4

/.,.
hyödy|ttää2* |*2,-^ dat.;

dat.; se ei hyö-

dytä mitään,, -ttömyys 4

/. -ttömästi. -tön*-; (turha)-.
hyökkäys3

.; (sanomaleh.)
(pl.) . -ase. -sota-.

hyökkääjä5

(-aro).

hyöky* /. -aalto2.
hyökätä* (syöksyä) 6po|-,-*; (rynnätä)(-);22

(), ® -; (ahdistaa) -,-2
2; h. jkn päälle,

kimppuun,; vihollinen hyökkäsi
maahan, kaupunkiin, -, ro-

po.
hyönteinen( -aro )

.

hyönteis|kokoelma-. -ten|ke-

rääjä -. -toukka®.
-tutkija.

hyö|rinä3 , -riä*^; (touhuta) -*** .
hyöty*; (etu)-, /.; siitä ei ole

mitään hyötyä, ;
olla hyödyksi, -; käyttää jtkin hyö-
dyksensä,,-.; yleinen h.,, -mansikka.

hyötyä* jstk.

1. .
hädintuskin.
hädissään ks. hätä.

hädänalainen -.
häijy ; (katala) -.
häijyn [ilkeä, -, -ilkeästi -, -kurinen.
häijysti ;.
häijyys4

/.,;^ /.

häikäilemä|ttömyys4 -
/. -ttömäs-

ti, --



häikäilemätön 84 hämy

. -tön* -, ;
(hävytön).

haikailla,; haikaile-

matta, ,,.
häikäistä |,-.
häily|tellä* .
-ttää2* , -, -ä; häilyvä(inen),, -.

häilähtää2*. 2

ptt.

häipy|mätön* -, -ä*, --
2

; ,-*.
häiriintyä* |,-.
häiri|tsemätön*;; -tsevästi,. -tsijä3();
(rauhan) .( ).
-tä2 , - dat.;, -; |-,-; häi-

ritsemättä,.
häi|riytyä* = -riintyä.

häiriö (este); (häm-
mennys); (epä-

järjestys)®.
häive2®.
häivyn tvm. v:stä häipyä.
näkijiä3 , -löidä*^, - (); -loit-

sija3 |, /.-.
häkki* ®, (suuri
h.), ®2;
(heinä-) -( ).
-lintu .
häkä*, ( -);
kuolla häkään,.

häli|nä3
(g. part. -),. -stä^.

hälye|ntää3* |,- (-). -tä1 |-,-.
hälyy|ttää2*, --. -tys3-. -tys|kello.
hämi: olla hämillä,; tulla, joutua
hämille,|,--

2 *2; saattaa hämille, |-,-2*2.

hämmen|nys3 ,®. -tyä*-, -;-, -; -tää3*|, -; |-, -; (häiritä)

dat.

hämminki* -,®.
hämmäs|tys3 ,,; suu-
reksi hämmästyksekseni,-. -tyttää2* |,
-2;|, -*.
-tyä |, --
2;|,-
(jstk., jtk., ).
hämy,- pl. f.



hämähäklnsllraa 85 hätä

hämähäkinjsiima -, -verkko -.
hämähäkki* ^.
hämäläinen s.-®; a..
hämä|rtyä* ,, -rtää3* ks. ed.

-ryys4,- pl.

/.;, - pl. f.

-rä2
;

(epäselvä), .
-räperäinen, -, .
-rästi , ,.
hän (hänen, häntä) ,, (, jr, ,, ; , , ,, ), -hän ks.

-han.

hännitellä*.
hännys3 . -takki.
hännätön*.
häntä2*.
häpeä4 ^,, -; se on häpeäksi teille,; jou-

tua häpeään,^;
häpeän vuoksi, ;
olen häpeissäni, -, -juttu. -Ui-

nen,.
-Uisesti,.
-llisyys4 /.,. -mättömyys4 -. -mättömästi. -mätön*-,.
häpeän tvm. v:stä. hä-
vetä.

häpeä|paalu. -pilkku (-),.
häpy*2, /.

häpäisen tvm. v:stä häväistä.

häristää2 rpo3HTb*2, no- dat.

härkin*®.
härkä2* 2; (sonni)^. -jyvä;
-mainen. -painon, -päisyys4-.
härmä2 , -inen -.
hiirilailla.
härnätä^, -.
harppia*.|$. -hän-
tä . -paisti.
häthätää ^.
häti|kkö* -. -köidä*^,^. -köiminen-

/.

hätistää2 |,-®.
hätkähtää2* .
ptt.

hätyy|ttää2*;|2, -®, -tys3.
hätä2* (tarve)!; (pu-
la) 3

-; (vaara)-
/.; (kiire); hä-

dän tullen,; mikä hätänä,? ?
mikä sinulla on hätänä,? ei hänellä

ole mitään hätää,; ensi hä-

tään, ;



hätäapu 86 hävälstyskirJoitus

mihin sinulla on sellainen

h., ?
-apu -. -huuto.

hätäi|lemätön*.
-llä ^; (häti-

köidä), - -; (olla huolissaan), -ly .
-nen,-; (huolestunut)-; (levoton) -. -sesti-,. -syys4 -, /.;

/.

hätä|kaste -. -keino, -kello. -leipä, -pikaa, -puolustus.
-päivä: ei hänellä ole h,- \

päivää, -, -tila.-satama,,̂. -valhe, -vara.
-varjelus.

hätäytyä* |,-22; (huolestua).
hätääkärsivä.
hätääntyä* = hätäytyä.
häveliäisyys4

/.; (kainous) -
/. -äs;

; -äästi-;.
hävettää2**^, -;
minua hävettää, -.
hävetä* *^, y-

gen.; etkös häpee,?
hävittäjä5 .,
f. -.
hävittää2* |,-^; (autioksi)|-, -2; (tuhlata)*, -; (kadottaa), -; h. maan ta-

salle,|,-.
hävitys3,-,.
hävitä (kadota),
-;|,-2

2;

(menettää) |,-; (kaupassa)-,- (-rf-); (saada tappiota)-, -; hän
on hävinnyt mies, -.
lläviämätön*ea.
häviö (tuho) /.; (ku-

kistuminen); (rap-

pio); (hukka); joutua häviöön,, -^.
-tila®.
hävyttömyys4.
-ttömästi; -tön*.

häväi|sijä3 ra.;. -stys3-;; (häpeä). (-juttu-. -kirjoitus



häväistä 87 höyhentöyhtö

m. -sana -). -stä|,-2
;|-, -; |-,-2 .

häväs, häpään ®.
hääjilta. -jouk-
ko , -juhla. -kutsu.
-lahja -. -matka. -menot pl.-.
häämöittää2*.
hää|puku .
-päivä ; h.-

päivänä, -.
hääriä, häärätä -
*^,*2 .

häät pl. ; häissä,; häihin,.
hää|täminen .
-tää2*,.
-tö*.

hää| vaatteet pl., -vieras; -väki.
hökkeli.
hölkkyä*,-(- 1. -).
höljkkä2* 2 , -kätä*®.
höllen|tyä* |,-1

;

2
,
-.-tää3*,; -, -*2.

höllittää2* = höllentää.
höllyys4 /.

höllä2 , -; nappi on höllällä,.
-luontoinen-. -luontoisuus4-

/. -sti,, -suinen (hevosesta).
hölmis|tys3. -tyt-

tää2* |, -2*2
;

-tyä |, --
2*2 .

hölmö, 2 .

hölskyttää2* |,-.
höly: ei hölyn pölyä,; puhua hölyn pö-

lyä, 2 ,®; hän ei ym-
märrä niin hölyn pölyä,.
hönöttää2* *^, -

2 .
höpertyä* |,-2*2

;, -.
höperö = hölmö.
höpistä*^, -.
höristä 32

;
(surista)

32
.

höyhen nep|ö2Z, pl. -; dim.
30

;
(untuva)

(-£). -huisku -. -inen; -ko-
riste. -tää3* -, -^ ().
-patja, -peite, -pu-
ku pL,.
-peitteinen, -tyy-

ny .
-töyhtö (linnuilla) xo-®2

;
(hatussa).



höyli 88 Ihkasen

höyli.
höylä2®. -n|lastu

. -n|terä-
3®, -penkki^().

höylätä, -.
höyry^ ( n-f)\ (kaa-
su). -alus.
-juntta ®2.
-kaappi .
-kattila .
-kone .
-kylpy .
-laiva. (-liikenne.
-yhtiö -), -leipomo. -lämmitys. -mylly, -paine

, -painin-. -pannu =
-kattila. -pilli. -puimakone -, -ruisku-, -saha -. -voima.
höyrytä ;
(haihtua) |,-.

höyste 2 (mauste)

/.; (suuruste).
-inen, -llä = höys-
tää, -liha tpm. .

höystää2 |,-.
höyty* (sulassa)£ ;

(untuva) ( -^).

I.

iankaiken ; (aina).
iankaikkinen -; ian-

kaikkisesta iankaikkiseen,. -sesti. -suus4 /.

idempänä.
idea3 2

.

ideaali. -nen-.
identtinen.
idylli 2

.

idästäpäin .
idättää 2*|, -po-*2.
ien* ikenen ®!.
ies* ikeen .
ihai|lija3. -Ha,. -lu.

ihan,.
ihana5, (kaunis), -sti-.
ihanne2*.
ihannoida.
ihanteelli|nen .
-sesti , -suus4

/.

ihan telija3.
ihanuus4

/.

ihastella .
ihastua jhk. *3,® .
ihastus3, -.
ihastuttaa2* |*2,-® .
ihastuttaja5 .
ihka(sen) = ihan.



Ihme 89 Ihmisvihaaja

ihme2 ®, pl. ;
ihmeen kaunis,-; ihmeen hyvin,-; ihmeen tavalla,;
suureksi ihmeekseni,-; mitä ihmettä,? olen ihmeissäni
jstk.,; tehdä ihmeitä, -; ihme ja kum-
ma, ^.

ihmeelli|nen,-; (kummallinen); -sesti -, -. -syys4-
/., /.

ihnie|eläin 2
.

ihmeesti; (ai-

van hyvin).
ihmeidentekijä -®. -tätekevä-.
i hme [lapsi -.
-näky .
-parannus -. -teko, -työ ®.

ihmetellä* |,-^.
ihmeteltävä2;—n hyvin,.
ihmetteleminen.
ihmettely = ed.

ihmetyttää2* |,-; minua ihmetyttää,.
ihminen; pl. ih-

miset, |, -; ihmisten
aikana, ; ih-

misten tavoin, --.

ihmis- (yhd.).
-arka, -arvo.
-asunto -.

ihmiselli|nen,-. -sesti --. -syys4-
/., /.

ihmis|elo, -elämä.
ihmisenikaltainen, -muotoi-
nen, -näköinen-.
ihmis|haamu. -henki -; (elämä). -ikä

-jouk-

ko , -koh-
talo .
-kunta .
-lapsi. -luonne.
-luonto -, -muoto. -parka. -pelko-

/. -rakas -. -rakkaus -. -raukka =
-parka

;
-ruumis-; (kuollut).

-sielu .
-sydän -, -syöjä. -tun-

tija , -tulva.
ihmistyä ptt.

ihmis
|
veri, -viha-. -vihaa-

ja.



Ihmisvoima 90 ikävuosi

-voima .
-ystävä®.
-ystävällinen-,, -ystä-

vyys.
ihmisyys4

/.,

/.

ihmisääni.
iho , ; paljas i.,. -jauhe2.
-karva ®2. -maali.

ihon|a lainen .
-värinen.

iho|saippua .
-tauti .

ihokas*- -®.
ihottuma2

/.

ihoväri .
ihra 4

-, , -maha
^. -voi.

iilimato 111
.

islantilainen s.®;
a..

ijankaikkinen == iankaikki-

nen.
ijäkäs* = iäkäs.

ikenet pl s:sta ien.

iki (iäksi); (täysin);(yhä.)

,

-. -häpeä-. -ilo, -muistettava -, -muistoinen.
ikinen: joka L,.
ikinä: ei i., ().
iki|oma ,, -päivä: ei ikipäivinä,; ikipäiviksi,

. -uni; (kuolema) /.

-vanha.
ikkuna5

!, dim.-
3[1]

. -aukko -. -haka. -komero -, -lasi, -lauta -, -luukku .

-pieli3 2.
-raami , -ruu-
tu , -verho.

ikiii|neii . -sesti, .
ikuistaa2

, ikuistuttaa2*-|, -.
ikuisuus4 /.

ikä2*, pL;
(elämä) /.; hän kuo-
li 10 vuoden iässä,;̂ koko ikäni,; minun iälläni,; vanhalla iällään,; parhaassa iäs-

sään, ;
iäksi, . - -. -ihminen.

ikäinen: hän on 40 vuoden
i., ; hän
on minun ikäiseni,

/..
ikä|kausi5. -kulu. -luokka-. -mies. -puoli, -raja. -vuosi.



ikävystyttää 91 illanvirkku

ikävystyttää2* |,
--® dat.

ikävystyä |,-.
ikävyys4 ; -

/.

ikävä2
s. ^; .-;; minun

on i., ; minun
on häntä i.,; olla ikävissään,; i. tapaus,-; . kyllä,, -mielinen -.
ikävöidä prep.;

ikävöin maalle,.
ikään (aivan) ;
(äsken) ; niin

., , -kuin^.
ilahtua* ptt.

(jstk., ).
ilahuttaa2*, -;
ilahduttava,.

ilakoida*.
iljanko*, iljanne2*-.
iljettävyys4 -

/.

iljettää2* |,-*2 (. ); se iljettää

minua, ;
iljettävä,, -.

iljetys3.
iljetä1 *: kuinka ilkenet,,?

ilkamoida intr.*;
tr. (pilkata).

ilkenen tvm. v:stä iljetä.

ilkeys4 /.; -.
ilkeä4; (inhoittava) -, ;
(katala) , -juoni-

nen, -mieli-

nen, -mie-
lisyys4

/. -sti ;.
ilkialaston .
ilkimys3.
ilkijteko, -työ.
-vallantekijä. -val-

ta. -valtainen. -valtai-

suus4. -varkaus.
ilkiö.
ilkku*;--
®.

ilkkua*; -.
ilkkuinen.
ilkkuja5 |, /.-.
ilkkunauru.
illallinen; syödä il-

lallista,, -; il-

lallista syödessä, ^-; illallisen syötyä,.
illallis|pöytä; istua

illallispöydässä,.
-vieras ^.

illan|hämy,-
pl. f. -vietto*®.
-virkku.



Illastaa 92 Ilmiantaa

illastaa2, -; päivä
illastaa,, -.

illatsu®.
ilma; (sää)-; kauniilla ilmalla,.
ilmaantua*,-
§; -.

ilmaijlija3-
. - -. -lu-.

ilmainen, -; ilmaiseksi,.
ilmaijsta ,-; (sanoilla) -, *, -su.
ilmakas*--.
ilma|kehä, -ker-

ros .
-kylpy .
-laiva .
-lämmitys -.
ilman (vailla) gen.;

(paitsi) gen. (muu-
ten) , ; .
vaan l. aikoja, -; .

ilman|ala. -ennus-
taja -, -ennustus-. -lämpö.
-muutos .
-paine .
-pitävä2 .
-pitävästi.
-suunta .
-vaihto

ilma
|

pallo .
-pumppu -. -puntari.
-purjehdus -. -purjehtija -

. -pyssy, -reikä -.
ilmasto . -Uinen.
ilmatieteellinen-.
ilmaton*.
ilmaus3.
ilmautua* = ilmaantua.
ilmava2 = ilmakas.
ilmavirta .
ilme2. -ikäs*
-kkään .
-inen ,.
-isesti , .
-isyys4 /., -

/.

ilmes|tyminen .
-tys3,.
-tyä, ^;
-; i. kauppaan, |-, -$ ;
sanomalehti ilmestyy joka

päivä,.
ilmetty* ,.
ilmetä1,-;,-*2.
ilmi: tulla .,-, -; saada i.,, -;
siitä käypi .,; ks. ilmeinen, -an-

taa (jkn. jstk.) |-*8,-® .



ilmiantaja 93 iltama

-antaja|, /. -.
-anto. -elävä. -liekki

fpl. puutt.); olla iAiekissä,; talo oli i.-liekissä,-. -saaminen -. -tuli = -liekki.

ilmiö,.
ilmoinen: ei ilmoisna ikänä,.
ilmoi|ttaa 2* |,-; ®, ®; |, -2.
-ttaja5 ., /.-. -ttaminen-,.-ttautua*, ^; -,^.

ilmoitus3,-
2

;. -hinta. -kont-
tori .
-lehti®-. -maksu. -taksa. -taulu.
-toimisto -.

ilo /.; (huvi); olen iloissani talostasi,;
kaikkien iloksi,.

iloi|nen, -sa2, -, -sesti,-. -suus4

/. -ta2; -.
ilo|juhla, -kyynel

(.); vuodat-

taa ilokyyneleitä,, -laulu, -mieli; ilomielin, -; , -mieli-

syys4
/.

ilon|aihe,; -ilmaus-, -osoitus-, -päivä.
ilo|sanoma .
-silmä: ilosilmin, -.

ilostua, -;-
ptt.

ilot|on*, -to-

muus4
/.

ilotulitus3 2
.

ilta* 24
-; illalla,-; tänä iltana,; eilen illalla,-; illoin, -; illan suussa, i. tul-

len, , -; illempana, illemmalla,. -aurin-

ko , -hetki, -huvit pl.
2
^, ^ ( -).

-hämärä, -
. /.

iltainen.
ilta|jumalanpalvelus -

. -juna nö-. -kirkko 30
.

-koulu .
-kävely -, -lehti -.

iltama2 2
^,^ (

-).



iltamyöhä 94 innoStllh

iltamyöhä: i-llä,.
iltanen ®2; (illalli-

nen); iltasella
y
-.

ilta|numero -. -puoli-®; ikäpuolella,. -päivä ks. ed.

-rukous -, -rusko .
-uninen -. -vierailu. -yö ;
iltayöstä, .

ilve2 , /.

ilvehtijä3 ^, -.
ilvehtiä*.
ilveilijä3 = ilvehtijä.

ilveillä = ilvehtiä.

ilveily®; (näytelmänä).
ilveksennahkainen.
ilves3 /.

imar|rella* *2, -
komij. -rus3

/. -tele-

minen. -televai-

suus4
/. -teli-

ja3 ^, /..
-telu = teleminen.

ime|ltää3 * *2, -.
-lyys4

/.,-
/. -lä2;

(äitelä).
imc|minen. -ttäjä5, -ttäminen-, -ttäväinen. -ttää 2*^, - .
-vä2(inen), -ytyä*, 2^.

imeä 2
^, -.

imisä2 ®.
i|mmyt*- = impi.
imperatiivi (kiel.)-.
impi2*,®.
imu. -ke2* -^. -kka3*®, -pa-

peri .
-pumppu -. -sarvi ®2.

indigo.
indikatiivi (kiel.) -.
indoeuroppalainen -.
infinitiivi (kiel.)-.
influensa.
inha;.
inhimilli|nen.
-sesti. -syys4

/.

inho. -ta -
inst., -

dat. -ttaa2* -, -*2 -; tämä ruoka inhottaa

minua,. -ttava2-. -tus3-.
inistä 3^.

inkivääri .
inkvisitsioni 2

.

innok|as* -kkaan-,, -kaasti-,, -kuus4-,.
innos|taa2,
-2; |,-2

., -tua -, --; -, 2^ inst.



innostuminen 95 isintimä

-tuulinen.
-tus3,.
-tuttaa2* ks. -taa.

insinööri.
intia|ani®. -lainen.
into*,; olla

innoissaan, -; lyhtyä innolla työ-

hön, ®, -himo
/. -himoinen.
himoisesti, -hi-

moisuus4
/.

intoi|lija3. -,
2^ .;.

inttää2* dat,

invalidi.
irlantilainen s.®;
a..

irral|laan: koira on ., -, -; lehti on .,, -leen: päästä
.,, --
*§. -Unen -,.

irroi|ttaa2* |,
-38lTb*S; 0|,-. -ttautua*, -ttua*|2,-®;-, -^; |-, -*3 (
gen.).

irstaasti.
irstai|lija3. -, -lu -, -.
-suus4.

irsta|s -taan, -us4.

irtaantua* = irroittua.

irtaimisto -, /.

irtain,; . omai-
suus, -.

irtautua* = irroittautua.

irti: päästä i.,-, -*§;-, -^; päästää i.,|, -*2; -, -^; nappi
lähti i., -; tuli on i.,!
sanoa jku L, *^. -sanomi-
nen t.;().

irtojkaulus -. -lainen

m. -laisuus4-. -lais|väestö-. -nainen -,-, -naisnumero -.
irvi: hänen on suu irvissä,; irvissä

suin,, -ham-
mas|, /. -®.
-kuva.

irviste|lijä3. -llä; -, -ly.
irvistää2 ks. irvistellä.

irvisuinen.
isiltäperitty.
isintimä2.



Iskeytyä 96 istuntohuone

iskeytyä* |,'-^ akk.

iskeä,; i.

silmää jklle,|,-^ ; i. suonta,, *2;
i. haava jhkn, -
; i. kyntensä jhk, -, -*2 .

isku.
iso,; talo

on ., ; . mies,;
. kirjain,,-; isoon aikaan,;.

isohko.
isoilla.
isoinen;;
(ylpeä).

iso
|

isä . -jako-. -jalkahien-. -kasvuinen.
isoksua*3-.
iso|kukkaineu-. -lehtinen -, -inahaiiien-,, -nenäi-

nen .
isonjkokoinen. -lai-

nen.
isonokkainen.
ison|taa3 * ,-. -tua*|-, -.
isojpäinen.
-rokko , -ruutuinen.

isoovainen.

isosilmäinen.
isosti,.
isota (-, -),( 2

)
gen.

isotella*.
iso|tilainen. -töi-

nen -, -varvas -® (). -venäläi-
nen, -äiti

.

israelilainen 5.; . -.
istahtaa2 *® ptt.

istua *2; (jhk,, jllek.)*^,®; i. pöy-
tään,® ; oi-

keus istuu, .
istua|lla(an) . -lle(en):

panna i., *^ 1.*^. -lta(an) (pai-

kaltaan) , (tuo-

lilta) ; (istuen); nousta i.,2,®.
istuin; (tuoli) 3

;

(valta-). -lauta. -paik-

ka ().
istuja5,® .
istukas* -kkaan®.
istuma|kylpy -, -paikka (). -penkki-( ). -työ.
istuminen.
istunta* ks. ed.

istunto*; 2
.

-aika .
-huone, .



istuntopäivä 97 itse

-kausi 2
. -päivä.

istuskella.
istuttaa2 * , -
***.

istutus3. -vesa-®.
istuutua* *^,®.
isyys4.
isä2 ®2, .
-Uinen. -Uisesti. -meitä.

isän|ilo , -isä
13 . -maa-; . -maallinen; -maalli-

sesti. -maal-
lisuus4.

isänmaan|kavaltaja -, -rakkaus, -ys-

tävä.
isänjmurna;
-murhaaja. -ni-

mi.
isän|nistö pl.; (joh-

tokunta) 2
;

(halli-

tus). -nyys4.
isännätön*.
isännöi|dä ;
(elämöidä) -. -tsijä3

(-aro) inst.

isänjperintö -, -rakkaus-.
isäntä2* (pl. -,
-). -renki -. -valta

, -väki pl.;

(herrasväki) pl.

isä|puoli. -tön*,, -vai-

naja ®2.
italialainen s.|®,
/. -®; ..

ita|ra5, -rasti^.
-ruus4

/.

itikka3* (-aro);

(hyttynen)2.
iti|nä3,. -stä-

3
,

3
.

itiö.
itke|minen. -ttää2*,--; minua ., -; - -*; . jkta,*.; i. jkn kuolemaa,-; hän
alkoi i.

t
.

-ttynyt.
itkijä3 |2, /. -.
itku, (kyynelet)

pl.; itkussa silmin, -. -, -isuus4-
/. -silmin -. -silmäinen.

itse| (-, -, -,
-), - (-6; akk. -), -,
- (-); | gen. (-,
-,, -) refl. pron.;

itsekseni, ; itses-

tään, ; (va-

paaehtoisesti)-; i. puolestani,; kavahda itseäsi,! asia on itses-

sään vähäpätöinen,;
7



Itsehallinnollinen 98 itäinen

tunne itsesi,! se on itsestään selvä,-; itsestään pitävä, -; itseensä tyyty-

väinen,.
-hallinnollinen-. -hallinto-. -hillitsemiskyky -.
-hyväinen.
-hyväisyys4-, -kehunta-. -kieltämys3-. -kkyys4

, -kkäi-

syys4,.
-kkäästi, -koh-
tainen,-, -kohtaisesti .
-kukin -kunkin,. -kylläinen-, -kylläisesti-. -kylläisyys4 -.

itsekäs* -kkään-,; i. ihmi-
nen,.

itsellinen^ .
itse|luottamus-

/. -murha-. -murhaaja-.
itsensäjalentaminen -. -elättäminen-, -halveksi-
minen. -hil-

litseminen.
-jumaloiminen -. -kidutus-. -kieltämys3 -. -pettäminen. -puolus-

tus, -säilytys

. -tuntemi-
nen. -uhraa-
vainen.
-uhraus-.

itsenäijnen-, -sesti-. -syys4-
/.

itse
|
oikeutettu

(), -opiskelu, -op-
piminen.
-oppinut®, -pin-

tainen,-. -pintaisuus4-. -puolustus-, -päinen, -päi-

sesti . -päisyys4, -rakas -, -rakkaus-.
itsestäänsyttyminen -.
itse|tajuinen.
-tajuisesti .
-tajunta. -tie-

doton.
-tiedottomasti -. -tietoinen = -taj ui-

nen, -tyytyväinen-, -valtainen -, -valtaisesti-. -valtaisuus4-. -valtias-®. -valtius4-.
itu* ®2.
itä2*; (itäinen)*; idässä, -; idästä, ,-; -maalai-



itämaat 99 jakso

nen ., s. -, -maat pl., -, -mainen.
-osa ,
-raja .
-rannikko -, -tuuli. -valtalainen s. -; a..

itäv|ä2. -yys4-
/.

itää2* |, -*§; *^,-
®.

iva 111
; tehdä ivaa

jstk.,.

ivaaja5|, /. -.
iva|hymy

, -illa = -ta. -ilu. -Uinen-; -Uisesti -. -llisuus4 -
/. -nauru. -runo, -ta

inst.

iäijnen. -sesti.
-syys4 /.

iäkäs* -kkään,-.
iänikuinen.
iäti.

ja , .
jaala®,.
ja'an tvm. v:stä jakaa.
jaappanilainen s.|®,
/. -®; a..

jaaritjella*, -telija3

^|2, /. -. -telu.
jaella*, jaeskella,
-; |2, -®.

jaettava2 (.).
jaguaari.
jahka .
jahti* , -haukka cö-. -koira (-).
jakaa*^ 1. |-, -^; |2,-®.
jakaantua* 1.-|, -^.

jaka|ja5; (mat.)
. -maton* -;-. -minen. -uma-

ton*.
jakaus3.
jakautua* = jakaantua.
jakelu.
jakkara5

.

jako*; ;, -lasku.
-osuus. -osakas. -peruste--.

jaksaa^ (-. . .),; kuinka jak-

sat, ?
jakso 4

-; (järjestys) -®; (sarja) 2
;

(ajan-); yhteen jak-

soon,.



jalaiiastiija 100 janoinen

jalan lastuja. -jäl-

ki (). -korkui-
nen. -levyinen. -paksui-
nen. -sija -
; saada j-sijaa,; (.) *^,® .

jalas3 3
(pl. -).

jalaton*.
jalava2 . -inen -.
jalka* §, dim.

;

(mittana); hänellä on
saappaat jalassa,; paljain jaloin,; mennä jalan,®; pois ja-

loista, ;
joutua hevosen jalkoihin,

2^ -; kuivin jaloin, -; päästää va-

paalle jalalle, *^.
jalkai|nen 1.-; nopeaj.,-. -sin.
jalkajakkara( ). -käytävä-. -matka; -. -mat-
to. -mies-. -patikassa.
-pohja .
-puoli. -puu -, -pöytä^, -rau-

dat pl. ^
pl. . -rinta (-
). -terä 3

-, -vaimo, -väki.

jalkei|lla: olla j.,. -He: päästä /.,® .
jalkine2

/. -kauppa.
jalo,-, -kivi-, -mielinen -, -mielisesti-. -mielisyys4-. -peura ®2.
-rotuinen.

jaloit|ella*.
-telu .

jalos|taa2,-*; |,-^; (raaka-aineita), -.
-taja5

.; .
jalosti,-.
jalostua-, -*.
jalostuttaa2* ks. jalostaa.

jalo|sukuinen.
-sukuisuus4. -sydämi-
nen, -syn-

tyinen -.
jalous4.
jalusta3; -

; .

jalustin ^.
jana ^ ( -); -

2
.

janku|ttaa2**^-, -tus3-.
jano; minun on /'.,].) -inen



janottaa 101 johonkin. -ttaa2*: minua
/., .

jaolli|nen. -suus4

/.

jaosto.
jao|ttaa2*^;-, -^. -tus3 -.
jarru. -mies -. -ttaa2* -
*2, -.

jatkaa, --; (pidentää) -, -^; (panna jatko)|,-.
jatkaja5 .
jatko (jhk. -
); (jatkos) .

-opisto ^ pl.

jatkos3®.
jatkua.
jaubaa (^):|-, - (--
§).
jauhaminen ®.
jauhattaa2*®.
jauhatus3.
jauhe2; (jauhelma)®2.
jauhentaa3* ®, - t.|, - (-®) .
jauho ^ (pl. harv.).

-inen ; (tahrattu),
-kauppa .
-kauppias. -kuli^. -mainen,.
-matto = -kuli. -mylly -.
-puuro , -tulli

^. -velli.
jauhottaa2*|, --

(-).
jefreitteri.
jesuiitta*. -mainen. -maisuus4-. -munkisto-. -munkki-,.
jo.
jodi.
joen{haara 22 .
-ranta . -suu. -takainen -, -uoma -.

johan; /. nyt,.
johdannainen.
johdanta3* ,.
johdanto*, -.
johdattaa2* *^, -
®, 2

^; (ohjata)*^ inst.; j. jtk.

jkn mieleen,|,- .; j.

muistoon, |,-.
johdatus3;-.
johdin* 2!
johdonmukai|nen-, -sesti-. -suus4-

/.

johdosta (jkn.)

().
I johonkin-.



johtaa 102 jommoinenkin

johtaa2**^ tm., -
22 jm.; (saattaa)|-*3,-2

2; (liikettä .
.),
inst.; (olla päällikkönä)-

inst.; j. laulu-

kuntaa, xö-; /. puhetta,-; johdettu sa-

na, .
johtaja5 .;
(fys.); (puo-
lueen-) .;
(orkesterin-) -; (puheen-)-

.; (liikkeen) -,
(-aro);.

johtajatar*-;;;.
johtava2; /. kir-

joitus, .
johto*,,; hänen joh-

dolla, -; sen johdosta,,, -kunta 2
,. -lanka -

2
^; (.)-
., /. -päätös-,. -sääntö^2

. -tähti -.
johtua* *^,-®.
I. joka tpm. pron. indef.,.
II. joka (jonka, jota; joiden,

joita) pron. rel..
jokainen,;
(kaikki)

jokainoa .
joka|hetkinen -, -päiväinen;; /. leipä,. -viikkoi-

nen, -vuo-
tinen.

jokeltaa8**^, -.
joki2* ^, dim.

;

ylös jokea, -; alas jokea,. -alus ^®.
jokMkinen .
joki|laakso .
-liike .

jokin (jonkin, jotakin; joi-

denkin, joitakin) -,-; -; --,-;-.
joki|varsi . -vesi.
joko () ; joko —
tai, —; —.

jokseenkin, joksikin-,.
joku (jonkun, jotakuta; joi-

denkuiden, joitakuita) -,-;--,-.
jollainen.
jolFei = jos ei.

jolloin ; /. kulloin,.
jolti|nen ;; (melkoinen) -,, -ses-

ti ;,-.
jommoinen, -kin,.



jompikumpi 103 joulupäivä

jompikumpi jommankum-
man ,.

jonkin
|
joutava.

-lainen-. -moinen
ks. ed.

jonku n | lainen-, -, -verran-,.
jonne(kka).
jonnin|joutava = jonkin-.

jono ± (, -,, 2
.

jopa.
jos ; /. kohta, ,; /. kuinkakin koet-

taisin, -; /. vain, -, - , ^-, -kaan: /. hän ei

tule,. -kin ,, . : . -. -kus, -; (vaikka) .
jossa . -kin -.
jota: /. — sitä, —. -kuinkin ,, -vastoin-, .
joten ;
(jonka tähden), -kin-; (melkoisen), .
-kuten-, -.

jotta.
jouduttaa2*^, -;,.
jouhi2 4^.

-mainen.
-mato. -siima

^. -täyte

.

joukkio^.
joukko* ^, 2

,

(paljous), (ryh-

mä); meidän jou-

kossamme, .
-anomus -

2
. -kunta ^; -
.

joukkue2
;

(seura).
joukoittain, -.
joukon: koko joukon,-,.
joulu; (joulu-

aika) pl.; jouluna,. -aamu -
^. -aatto(-), -ilta ks. ed. -juhla. -kirjallisuus-, -kuu^ .

-kuusenkoristus, -kuusi .

-lahja -. -laulu. -lehti-. -leikit pl., -loma-. -n|aika,-
pl. -njpyhät pl. ks. ed.

-näyttely, -pukki-! . -puu
== -kuusi, -puuro-.
-päivä -; j-n aamusaarna,



Joulutonttu 104 juhlailta] -, -touhu-
pl. -tunnel-

ma -. -ukko ks. -pukki.
-viikko. -virsi-. -yö.

jousenjänne2 ().
jousi3; (-pyssy)-; (ponnin)-; (joustin) ;
(mus.) ®2. -mies®2 , -or-

kesteri .
-pyssy-. -soitin.

jousta|a2 .-2^,.
-vuus4

/., -
/.

joustin;.
jouta|a2* ; en
jouda, -, , -2

(tarpeeton); (lii-

ka); (turha) -; (perusteeton) -; (mitätön); mitä joutavia,,! -vanpäi-
väinen, -,, -vuus4.

jouten: olen /.,

1..
joutilaisuus4

/.,

/. -las -aan, ,; kuleksia jouti-

laana, -

jouto* ^. -aika -, ^.
-hetki ks. ed. -maa-, -maanantai-. -päivä.

joutsen . -laulu.
Joutsi2 = jousi, -mies ^-.
joutua* (ehtiä)|,-; (kiirehtiä) -, -; (sattua)-, 2^ (-); (lä-

hestyä), --; j. kiinni varkau-
desta, 2^ -; /. riitaan,-; /'. epätoi-

voon,® ;
/. pulaan, 2^.

joutuin,.
joutui|sa 2,-, -sasti,,, -suus4-;.
joutuun,.
juhannus3 ,
-aatto. -aika .
-kokko ®2 (--

), -päivä -, -yö.
juhla2;. -aatto -, -hetki-, -illalliset pl..
-ilta .



juhlakulkue 105 julki

-kulkue.
juhlallinen.
-sesti, -suus4

/.

juhla|meriot pl.
2

.

-merkki -, -mieli -. -näy-

täntö -, -puhe-. -puhuja-, -, -puku-; (.) -. -pukui-
nen -, -päivä,; (pyhä-)

, -päivälliset pl. -. -runo-, -saattue 2
.

-sali . -tilai-

suus -, -toimikunta-, -tun-

nelma -. -vaatteet pl., -va-

laistus 2
. -vie-

ras (-), -virsi -. -yleisö-.
juhli|a, -;. -ja3

.; (rie-

mu-) . -minen

;-.
juhti.
julaista*o6bfl^OTb, -^;|2 -® -; (painotuotetta) |-^, -®.
juliaaninen.
18^2,|,-2;|, -*2;-, -*2; /.

sota,^; /.

virka haettavaksi, -^ -. -taja5

.; re-

po. -taminen -,. -tus3, 2
.

-tus|kirja.
juljeta* julkean -
*^, (rohjeta) -, -.
julkaisematon*-; .
-seminen.
-sija3 m. -sta -

(-), -; ks.

julaista. -su 2
;

(painotuote).
julkea4 (hävytön)-

;
(röyhkeä) ,; (ilmeinen) -,.

julkean tvm. v:stä juljeta.

julkeasti,.
julkeus4, -

/.

julki (avonaisesti);
(yleisesti); (nä-

kyvästi),; lau-

sua /.,|, --* (); tuoda /.



julkisesti 106 Juoda

|,-; (paljas-

taa)|, -^.
-nen,;
-sesti, .
-sivu. -suus4 -

/., /.

julm|a2 , -; (kauhea),, -asti,. -istua |-, -;-*2,® .- ,. -uus4 -
/.

Jumala ; J-n kiitos,; JumaV auta,; J. armahtakoon,; J-aa
pelkääväinen,-; J-aa pelkäämätön, -.

jumalais|taru. -tarusto.
jumalalli|nen -. -suus4-

/.

jumalan|herjaus-, -hylkääjä-. -ilma, -kal-

tainen, -kiel-

täjä -. -kieltämys3. -kuva
24

- (pL -),;
(epä-). -palvelus -. -pelko. -pilkka-, -pilkkaaja-|, /. -. -tuomio. -vilja ^ 6-.

jumalatar*.

jumalat|on*, -, -tomasti -,; -to-

muus4,-
/.

jumalihminen --.
jumali|nen, -, -sesti.
-suus4

/.,-.
jumaloida ^;|, -2.
jumaluus4^. -opil-

linen. -oppi. -oppinut-. -voima -.
juna2 2

^; tulin yöju-
nalla, -. -este -. -henkilö-

kunta -. -Uija.3 1
-
2!-4-.

-miehistö -, -n
|
kuljettaja-. -n|nopeus

(f.). -n|suistuminen. -onnet-
tomuus .
junkkari 24

-; (veitik-

ka) . -koulu.
juntata*, (-
2).

juntta2*®2. -kone ks.

ed.

juoda (-); (juopo-

tella); /. jkn
malja, 1.; /. itsensä



juoksennella 107 juosta

juovuksiin, |,-^.
juoksennella*; -.
juoksija3^; (hevonen)^.
juoksu 2£( -rf); (-ta-

pa)
;

(virtaami-

nen); (hyörinä) -2. -hauta 2
.

-hieta . -jal-

kaa. -kilpailu -,, -lauta-®, -marssi-. -metri-. -nuora -
, -poika. -rata-. -solmu(), -syli, -toimi: olla j-lla,.

-tyttö -.
juoksuttaa2* ,- t..
juolahtaa2*: minun juolahti

mieleeni,.
juolukka3*.
juoma2 ®, ^.
-himo .
-lasi. -kekkerit pl.

. -laulu-. -n|laskija-. -raha (-
), 1.; antaa j-rahaa jklle,® ^ . -. -sarvi, -seura. -tavara -

®. -ton*,, -uhri -, -veikko-. -vesi.
juominki* .

juoniu!--.
juon tvm. v:stä juoda.
juoni3 (kuv. lanka) /.;

(näytelmän), -
;

(kepponen) -
, ;

/.; (-) pl. /. -kas*-; (oi-

kull.), -kkuus4

/. -telia*(-^
)
,.-3;. -ttelu-,,

juonti* ^.
juopa2*, /.

juopot|ella*.
-telija3 . -telu.
juoppo* . -hul-

lu -, -hulluus -
, -sairas -. -us4.

juopu|a*, -, -nii-

nen, -mus3 .
-nut.

juoru (- 1.

-). -akka.-, -, -ilu. -inen-. -juttu -(- 1. -). -telia*

= -.,
juosta2,®,-®. (virrata) 22
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(-. . .),^; (mai-
dosta),-^; j. sisään,,® .; j. ulos,®
gen., j. alas,,-® gen.; j. yli|-, -
.; j. luo|, --® dat.; j. jhk. saak-
ka, |, -®

gen.; j. ohitse, |-,-® gen.;

j. vettä noutamaan,-® t. ;
tynnyri juoksi kuiviin,; /'. ko-

koon,,-
®; /. tiehensä,,®; juokseva tili,-^.

juotava2 .
juotos3,^.
juottaa2* (imp. ),
-; (metalleja),.

juotto*; (met.)-. -paikka, -va-

sikka .
juov|a2^, 2

-, --
nen, -ikas* -kkaan-.
juovukka3*.
juovus: tulla juovuksiin,, o-; juovuksissa
(oleva), ; hän on
juovuksissa, ;
juoda itsensä juovuksiin,|, -2

-

(-). -päissä(än) -,.
juovu|ttaa2* |,-2

-; , -

. -tus|juoma-.
jupakka3* (kiista) ;
(riita); (mellakka)-,.

jupi|na3,-. -sta 32
-, -

3
^.

juristi.
juro, -,, -us4-

/.

jury ks. valamiehistö.
jutella* (kertoa)-, -*^; (puhella)

2
.,.

juttu*; (satu)-
;; (lak.) -

^, ; ikävä /., -
2

; se on
paljasta juttua,.

jututa* ***; ks. ju-

tella.

Juudas -taan (kuv.)-.
juurakko*; -

2
.

juure|kas* -kkaan -. -Uinen -, -ton* -, .
I juuri, ;.
II juuri3®^ .; (vuo-

ren); (alku) -; langeta jaikain juu-

reen, 22
- -

, -harja -
, -hedelmä.

-kas* -kkaan (puna-)-
;

(valko-).
-kasvi -



juurivasu 109 jyskyttää. -vasu -
.

juurruttaa2* |,
-^; (.) |,
-^; |,-.

juurtajaksai|n,, -nen-,.
juurtua*,*^;|,--
2.

juusto £. -hera -
, -kauppa. -kauppias-® . -n|valmistus.

juustoutua*,
-.

juustoveitsi -.
juutalainen s.,^;
a.,.

juutalais|kansa. -nainen .

-syntyinen .
-uus4, -vaino -. -viha. -vihollinen

s.; -.
juveli -®.
jyke|vyys4 /. -vä2; (raskas).
jyl|histyä^,-®. -hyys4 -

/. -hä2-,.
jyli|nä3,; uk-
kosen /., .
-stä ^, -
*-.

jymi|nä3, ; -. -stä *^,^.
jymy.
jyrinä3.
jymäkkä3* (melu) ;
(mellakka).

jyri|nä3;. -stä*^,^.
jyrketä1*^,-®.
jyrkistyä ks. ed.

jyrk|kyys4
/.,-; (.) /.

-kä2*; (.)-;; /. vastaus,-; /. vastakohta-; /. uudistus, -. -kä|kat-

toinen .
-kä|luontoinen

(gen.). -kä|rantainen,.
jyrkänne2* ,.
jyrkästi;,.
jyr|sijä3 ^. -siä^; (poikki)-, -; (läpi) -;
(rikki) -.

jyry;. -tä-*£;^.
jyrä2 ®2.
jyräh|dellä* *^.
-dys3;.

jyräkkä3* = jymäkkä.^
jys|ke2 , ^.
-kiä 3^, -kyttää2*



jyskytys 110 jälkinäytoJmä

3
^, -. -kytys3.

jyskähtää2* ptt.

jyrä2 6 2; jyvät (vilja)
2
^,. -aitta-. -hinkalo^

. -nen 30
, -stö;. -varasto.

jähdyttää2* ks. jäähdyttää.
jähmepaita co-.
jähme|ttyä*, -;|, -®, -tyt-

tää2*, -.
-ä4, -;.

jäidenlähtö.
jäinen.
jäkä|Iikkö*. -linen,. -lä5, .
jäije|kkäin -,. -Ile: jää-

dä /.,,-
®; (muista),-®; /. jäänyt -,, -llä: ol-

la /.,,-
®; /. oleva,.
-mmin. -mpänä, -mpää
(myöhemmin), (jä-

lestäpäin),.
jäljen|nös3 2

. -tää3 *|, -*.
jäljejssä gen.,

inst.\ olla /., ^,®, -stä inst,;

gen. -stä|päin,.

jäljettö|miin, -mästi -.
jäljiste2.
jälji|tellä* dat.;

(mukailla), -.
-telmä2,-

. -ttelijä3-
., /. -. -tte-

1.
jälkeen gen., inst.,

., prep.; hän
tuli meidän jälkeemme,; Kris-
tuksen syntymän /., -; kuole-

man /., ; kahden
/., ^. -jää-

nyt; (eloon-). -tuleva -, ,.
jälkejinen, -;
(myöhempi); mei-
dän jälkeisemme pl.. -Iäinen -®; (toimessa) -.

jälki2* ^; päästä jkn
jäljille,|,-22

(- . . .) .; joutua
huonoille jäljille (kuv.),-, (^); muista jälkiäsi,. -joukko-. -kaiku -/®. -kirjoitus-

, -lasku-. -liite.
-maailma, -mak-
su .
-maku. -muisto-. -mainen.
-näytelmä



j älkipalnos 111 järjestysvalta

-painos-
, -polvi-; -ruoka. -sää-

dös. -vaatimus.
jälleen , (uudestaan), -myyjä-®. -myynti-, -näkeminen.
-vakuuttaa|-,- (-). -va-

kuutus.
jälsi3* (jällen, jälttä).
jäniksen|ajo -. -käpälä -, -liha , -nah-
ka , -nah-
kainen ^-. -paisti .
-poikanen®.

jänis3 (), -hauk-
ka. -koira-, -ruoho -

.

jänne2* ; (jou-

sessa)^; (soittimessa)^; (mat.).
jänni|ttää2* |,
-^2; /. voimansa, |-,-; jän-
nittävä romaani, -. -tys3;.

jänteijnen, -syys4

/.|2. -vä2-,.
jäntterä5.
jänö.
järeä4,, -te-

koinen
(gen.).

järis|tys3. -tä-2 3
^. -tää2-2 (- . . .); |,-^. -yttää2*-, -^.

järjellinen,-, -sesti -, .
-syys4 /.

järjes|tellä ks. -tää. -telmä2, -telijä3-
. -tely,

2
; on järjestelyn

alainen,, -tel-

mällinen.
järjestyksenpito-, -valvoja-. -vastainen-.
järjestys3®; pan-
na järjestykseen, |-*2,-22 -; pitää järjestyksessä,

3^ ;
säädetyssä järjestyksessä,;
laillisessa järjestyksessä,-; lue-

tella järjestyksessä, -; kut-

sua järjestykseen, -, -luku.
-mies .
-numero -, -ohje (.). -rangaistus-. -rikos-. -sääntö.
-valta 2

.



järjestyä 112 j äsenmaksu

järjes|tyä *^,® ;,.
-täjä .;; -

-läminen-,-, 2
, -tämä-

tön*,-.
]ärjes|tänsä, -tään (järjes-

tyksessä) ;
kaikki /'., .

järjestäytyä* |*2,-22 (- . . .) (,) ;
(-^).

järjestää2|*2, --
22 ;-

(-); -
***,-22 -; /. sotajoukot,-; hyvin järjes-

tetty,.
järjestö 2

. -Ui-

nen.
järjettömyys4, -^. -ttömästi -, -tön*,-.
järkeijllä.
-ly .
-s|nsko.

järke|vyys4 -
/. -vä2-. -västi.

I. järki.
II. järki2*, ^;
saattaa jku järkiinsä,-; tulla järkiin-

sä,; joutua
järjiltään,^,® . -peräinen

,-. -peräisesti-. -peräisyys4-
/. -syy, .

järkkymä|ttömyys4-
/. -tön*-.

jär|kkyä*, -(-); |*2,® .
-kyttää2* , -
(-); *^,® .

järkähdyttää2* = järkyttää.
järkähtämä|ttömyys4 -

/. -ttömästi, -tön* -.
järsiä = jyrsiä.

järven|laskeminen, -lasku, -pohja, -selkä, -takainen -.
järvi2 (pL etc).

-kala , -ka-

lastus -, -. -ri-

kas ks. ed. -stö, -vesi -
.

järäh|dys3;,. -tää2*-, 2
2; -.

jäsen; (nivel) ;
seuran /., .-;.
-lippu .
-luettelo -®. -luku -. -maksu



j äsenmerkki 113 jäähdyttää. -merkki®^. -ny

s

3,().
-särky -. -tää3*-;,() ().
-yys4.

jästi^ (-) pl. f.

jäte2*®.
jätkä2®.
jättiläinen, -.
jättiläis|koko -

/. -kokoinen -,.
-mainen, -. -nainen-, -rakennus. -työ^. -voima-.

jättäytyä* (jäädä)-
2, ®; (antautua)^,-®-
/; j. laiskaksi, |-,-®.

jättää2*, -; (antaa) |2,
-®; (hyljätä) |,-; /. hyvästi, |-,*2 .
/. takaisin, |,-2 *^; hän jätti mak-
samatta, ;
/. tekemättä, ; /.

kesken, ; /.

muutamia kohtia pois,|-, -*^-; /. anteeksi

velka, |, -*2; /. anomus se-

naattiin,|2,-®.
jätättää2* |2,-®; kello jätättää, -.
jäykis|te 2, -tyä, -;,
-,.
-tää2, -.

jäykk|yys4
/.,

/.;, -ä2*,;;
(itsepäinen).
jäykkä |iuontoinen,,.
-luontoisuus4 ,, -niskainen-,.

jäykästi,.
jäytää2 *.
jää ®2; järvi on jäässä,;
mennä jäähän,-,-; |-,-2

;
joki

on mennyt jäähän,; jäitse, ; jääl-

lä, .
jäädy|ttäminen-. -ttää2*|, -*.
jäädä^,-
®; jää, jääkää hyvästi,,; se jäi

minulta tekemättä,; /. eloon,; /.

tulematta, *^,®; minulta jäi sa-

nomatta, .
jäähdy|ttää2* |,
-*2;, -



jäähdytys 114 kaakinpuu

*£. -tys3-;.
jäähtyä* ® 1. -,®.
jäähile2

,.
jäähyväis|et (-inen) pl.-; sanoa jklle /., npo|-, -*2. -käynti. -malja-. -näytäntö-, -pi-

dot .--
he .

jää|kaappi -. -karhu -, -kellari .
-kenttä , -kyl-

mä . ;
s. . -kynt-
tilä ^.

jääkäri^ (pl. . -) .
-rykmentti .

jää|lautta .
-lohkare.

jäämistö.
jäämä2®.
jään|lähtö. -mur-
taja.

jäännös3®; pyhäin
jäännökset,£ (-) pl.

/., (-) pl. f.

jää|peite .
-puikko -
^. -pursi^ 2

^. -seu-

tu .
-suhteet pl. .
-telo (-aro), -tie, -tikkö*; (alpeilla)-.

jäätyminen.
jäätymä|kohta, -piste. -tön*-.
jäätyä* |, --2.
jäätää2*^; jäätävän
kylmä,.

jäätön* 1. -.
jäävi s.; .-. -n|alainen, -ttö-

myys4
/.

-tön*,.
jää|vieremä2 -, -vuori .
-vyöhyke.

jäävä|tä |*3, --
22. -ys3.

jörö,.
-jukka2 * --. -mainen .
-mäisyys4

/. -sti, -teliä*2,.
.

ka = kah.
kaakattaa2* = kaakottaa.
kaakao tpm.

kaakeli ®2..
kaakinpuu ks. seur.

-uuni



kaakki 115 kaasuräjähdys

kaakki* 2;
(hevosesta).
kaakko*. -inen.
kaakkoistuuli.
kaakku*.
kaakkuri.
kaako|ttaa2* .
-tus3.

kaa|laamopaikka. -la-

mo ks. ed.

kaalata *^, -® .
kaali, -keitto

(-) pl. f. -kset (-lis
3

)
pl.^ (-) pl. /.,

/. -maa. -ma-
to . -n|ke-

rä, -n|kupu. -n|leh-

ti . -n|pää. -n|taimi, -penkki-, -perhonen -.
kaame|a4,-. -us4.
-kaan, -ään , ;
minullakaan ole,; et sinäkään tullut,.

kaapaista*^,-
ptt.

kaapata* , -
*^.

kaapeli .
kaapia* = kaappia.
kaapinjayain, -ovi -.
kaappaajalaiva.

kaappaus3;-.
kaappeet (kaape2

*) pl.

pl. .
kaappi* ( -^).
kaappia* ®, -^.
kaapu*.
kaaputtaa2*.
kääreillä^;-.
kaarenmuotoinen -.
kaare|va2 .
-vuus4

/.,.
kaari3 3

-; (holvi);
(laissa) . -holvi. -ikkuna, -lamppu-, -pyssy .
-puu.
kaarna^ ().
kaarne2.
kaarros3.
kaartaa3* (kaartoi 1. kaarsi)

(vääntää) 1
, -

2; (kiertää) 1
,^.

kaarti 2
. -lainen®.

kaartinipataljoona-. -upseeri.
kaarto*; (mutka).
kaasu. -johto-

-keittiö -
8
-, -laitos .

-lamppu .
-lyhty .
-mainen .
-mittari. -räjäh-



kaasus äiliö
r

116 kahdeksankymmentä

dys , -säiliö. -valaistus -.
kaataa* (kaatoi 1. kaasi), -;,
-^; (valaa)^ (-);|, -^; (vahin-

gossa), -^;
(pois),.

kaato*; (nestei-

den); (puiden)
^®. -paikka®().
kaatua* , 22

(-);, 2
^;|, -^; rat-

taat kaatuivat, -.
kaatuvatauti -, -nen.
kaava (malli) ®2;

/.; (muotti).
kaavai

| (
-

)

,

, -lu -.
kaavake2* , -
®2.

kaavamai|nen;
(kaavio-);
(jäykkä); -sesti;, -suus4

/.

kaavin* ^.

kaavio,; (kaa-
vake).

kabinettikoko.
kade: olla kateissa,-,-2

2; joutua ka-

teisiin,, -
22 ptt.

kadehjdittava2 .
-tia* dat. -tija3. -timinen-. -tivainen-. -tivaisuus4-

/.

kadetti* 4 -koulu.
kadonnut tvm. v:stä kadota.
kados: olla kadoksissa, npo|-,-2

2; joutua ka-

doksiin, ptt.

kadotja* |,-2
2;, -; .

näkyvistä,, --
2

. -taa2* ,
-; (menettää)|,-2 gen. -us3 -
, ;,; joutua kadotuk-
seen,|\-2

.

kadun|kiveys -. -kulraa(ke) ^-. -lakaisija|,
/. -. -laskija-. -risteys^®2^-.
kah ! ! -!
kaha|kka3*

,-
®, -koida,-*§.
kabda|käteen -, -päin ks. ed. -reisin.
kahdeksan (gen. k-san, part.

k-saa) 6®2 (-,-); koll. |
(-). -kertainen-, -kulmainen-, -kulmio-. -kymmentä
(gen. kahdeksankymmenen,



kahdeksanluokkainen 117 kahtiapäin

part. kahdeksaakymmentä). -luokkainen, -rivinen. -sataa

(gen. kahdeksansadan, part.

kahdeksaasataa) -. -taitteinen -, -tavuinen-, -toista (gen. —
nom.; part. kahdeksaatois-
ta), -tuhat-

ta (gen. kahdeksantuhan-
nen, part. kahdeksaatuhat-
ta) . -tunti-

nen, -vuo-
tias.
kahdeksannes3, .

kahdeksas2, -kym-
menes (gen. kahdeksannen-
kymmenennen, part. kah-
deksattakymmenettä)-, -toista (gen.

kahdeksannentoista, part.

kahdeksattatoista).
kahdeksikko* .

kahden: k. miehen,;
., , -istuttava2. -kertainen; .

-kesken,.
-keskinen, -laa-

tuinen, -lainen .
-maattava2.
-vaihe: olla kahdenvaiheella,().
-vertainen.
kahdeskymmenes (gen. kah-
dennenkymmenennen, part.

kahdettakymmenettä)-, -sadas (gen. kah-
dennensadannen, part. kah-

dettasadatta).
-ti , ,
-toista. -tu-

hannes (gen. kahdennen-
tuhannennen, part. kah-
dettatuhannetta)-.

kahdis|taa2,-, -tua,, -tus3.
kahila3^.
kani

|

3,.
-sta 3

^, -*^
kahlaajalintu -.
kahlata ks. kaalata.
kah|leet (-le

2
)
pl. (-) /., pl. f.,-

pl. .; panna kah-
leisiin,|, -2; panna koira

kahleisiin, |,-*2 .
-lehtiä*,-2;*^ .
-le|koira .

kahma|ista, -. -1^ /. -loittain-, -lollinen .
kahta ; . parempi,^.
kahtaajlla .- , -lta

1. -.
kahtalainen. -sesti.
kahtia ,.
-jako ,-. -päin.



kahva 118 kaikkivaltius

kahva# , ®;
(miekan).

kahveli .

kahvi tpm.,; ol-

la kahvilla jkn luona,

-. -kalusto. -kan-
nu. -keitin -.
-kuppi .
-13

,-
(-), -leipä, .

-mylly .
kahvinjuoja .
-juonti. -käyttö, -ma-
ku . -poro, -värinen

(gen.).

-ystävä .
kahvi|paahdin*( ), -pannu -. -papu. -pöytä. -säkki. -tarjoilu. -tarjotin-. -tilkka -.
kahvittaa2*, -*2.
kai (luultavasti);
(ehkä) .

kaide2* (pirta) ; ks.

seur.. -puu pl. n.

kaihdin*.
kaihi 62. -silmäinen^.
kaiho ^, (suru)

/. -mielinen ^.
-mielisyys4 ^.

kaihtaa2*|,-;
(välttää).

kaikellainen , -.
kaiken|ikäinen: kaikenikäi-
set,

(gen). -karvainen
1. (gen.);,. -laatui-

nen, -lainen ks. kaikellai-

nen. -moinen ks. ed. -nä-
köinen,.
-puolinen.

kaiketi;.
kaikkein|alamaisiinmasti. -alamai-
sin2. -ar-

mollisimmasti-. -armollisin2 -.
kaikki2* (|6, -^,- -), (;), , pl. ();
(koko); yhtä .,; ennen kaikkea,-; kaikkia vielä,; siinä .,; kaikella muotoa,

t
kai-

kin mokomin,;
kaikin tavoin,.
-aan, -ansa. -a|käsit-

tävä2.
kaikkia|lla,;
k. läsnäoleva,.-, -lta.

kaikki|nainen = kaikellai-

nen. -näkevä2.
-ruokainen .
-tietävä2|-,--. -tietäväisyys4 -. -valta (isuus4

)-, -valtias -. -valtius4 = -vai-



kaikkiviisas 119 kaivo

ta. -viisas, -vii-

saus /. -voi-

pa2*. -yhtei-

nen; k. takaus,-.
kaiku* , ®;
hänen nimellään on hyvä

., .
-*^, --
®, -vainen.

kailava2.
kaima .

kainalo ; kaina-

lossa, , -sau-

va^ .
kaino,-.
kainoste|lematon* -. -levainen -. -levaisuus4-

/. -11 -, *^ -lu

/.

kainosti,-.
kainous4

/.,

/.

kai|paan* tvm. v:stä kaiva-

ta. -paus3^ (jnk., no
prep.). -puu = ed.

kaira.
kais|la ^, -^.-*.
kaista, -le2 **;-

3
(pl. -).

kaita*, -inen ^.
kaita2 (- . . .); (suo-

jella).
kaitselmus3 .
-seminen,-

-sen tvm. v:sVl kaita.

-sija3 ., -^.

kaiu|n tvm. v:stä kaikua.
-nta*®. -ttaa2*; k. lau-

lu, (-).
kaivaja®, 1

;
(kai-

vella); . maahan,|,- 1. --,- ( );
A*, auki,|, --; . esiin,-,-; . alta,-;
. läpi, -, -ja6-, . -mi-
nen; maahan .,. -nta* ks. ed.

-nto* (kanava) ,
(hauta) ® ( );.

kaivata* (olla ilman), -
; (tarvita); (ikävöidä)

(-) pr.; (vaatia); (valittaa), -.
kaivattaa2*®;
(ojittaa) ptt.

kaivautua*-,-1 akk.;

(syventyä) |,-^.
kaivella ®;|,-^; sydäntäni, miel-

täni kaivelee nähdessäni sel-

laista, -.
kaiverrin* ®2.
kaiverta|a3*

(-), -, -ja5.
-minen.

kaivo®.
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kaivon
|
kansi -, -kehä. -sanko, -vipu.

kaivos3 ^; (hauta)® ( ), -kuilu, -liike .
-onnettomuus. -rä-

jähdys -, -työ, -väki-
pL

kaivovesi .
kajah|dus3 ®,. -duttaa 2*-.
-taa2 * ^,-®.

kajas|taa2 (koittaa);
(välkkyä) (-
1. ^); (vilkkua)-, -2; (kangastaa), -*2.
-tus3;;.

kajota (jhk., jtk.), |,- ;-, -^.
kajuutan

|
ikkuna -, -ovi .

kajuutta*, -matkus-
taja.
kakara5.
kakista.
kakkara5

.

kakkonen^.
kakku* = kaakku.
kaksi (kahden, kahta) ,(|, -, -,
-); koll. 6|(-); .

vuorokautta, ;
kahden kesken,;
kahta suurempi,; olla kahdella pääl-
lä, -; kaksin,.
-haarainen.
-hampainen .
-jako = kahtia-, -jalkainen. -kamarinen,, -kerrok-
sinen. -kie-

linen; (soitin). -kuukauti-
nen. -kym-
mentä (gen. kahdenkym-
menen, part. kahtakym-
mentä), -kytty-

räinen, -luok-
kainen .
-markkanen-, -mastoinen, -mielinen,-.-mielisesti-. -mielisyys 4-

/. -nainen.
-naisuus4

/.

kaksin|kerroin,-, -kertainen.
-kertaisesti, -pu-
helu. -reisin -. -taistelija.
-taistelu /.,-®.

kaksinäytöksinen. -osainen -.
-palstainen .
-piippuinen.
-pyöräinen.
-päinen;-



kaksipäiväinen 121 kalastusnäyttely. -päiväinen-, -sarvinen -. -sataa (gen. kahden-
sadan, part. kahtasataa)(). -silpi-

nen, -silmäi-

nen, -tavuinen. -teräinen. -toista (gen. kah-
dentoista, part. kahtatois-

ta) (-), -tun-

tinen, -tu-

hatta , -valjak-

ko (), -ver-

taa. -viikkoinen, -viivainen, -vuotias,

-vuotinen.
-värinen. -ää-

ninen .
kaksoinen2.
kaksoiskappale.
-piste . -raide

22. -raitei-

nen. -ään-
tiö .
kaksonen^.
kala , dim.

;

olla kalassa,^;
mennä kalaan, -,-; tulla ka-
lasta,|,--

2*2 .
-arkku ®2.
-haavi ®2.

kalahtaa2* ptt.

kala|hyytelö -, -inen, -isa2.
-kauppa .
-kauppias^ -, -keitto^. -koukku. -kukko

, -liima, -lokki . -ma-
ja , -mies

kaian| haju .
-istutus .
-kutu* , -luu

, -mak-8!^. -maku. -mäti, -perkeet pl.

pl. -poi-

kanen, .

-pyrstö . -pyy-
dys .
-pyynti* .
-pää , -rakko^, -rasva. -ruoto, -saalis, -siitos, -suomus;
.-suomukset pl.,, -syötti .
-totkut pl.

pl.

kalaJonni .
-parvi 2 , -pii-

rakka .
-piiranen .
-ruoka .

kalastaa2^.
kalastaja5 ^, -. -joukko -. -ukko ^-^.
kalastella^.
kalastus3

,, -asetus -. -elinkeino®. -näyttely.
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-oikeus, -paikka (pl.

-, - 1. -, - . . .). -tar-

peet pl. -
.

kalastustentarkastaja -.
kalastusvene -.
kala|säiliö ®^. -sääs-
ki2. -vene, -vesi, -öljy ^.

kalenteri ^ .
-vuosi .

kalevantuli.
kalifi.
kalikka3 * ®.
kali|na3 . -sta -

32. -stin®.
kalja (g. part. -).
kaljaasi.
kalju ; (hiukseton),. -päi-

nen ,.
-pää, /.

kalkattaa2* 3^.

kalke 2*^.
kalkin|pitoinen -, -polttaja -, -poltto, -se-

kainen.
kalki|ta2|, --* -. -ttaa2* ks. ed., -.
kalkkarokäärme.
Kalkki* (malja) ,
(kirk.); (min) -

/., , -kivi

-laasti -

. -lou-

hos ®.
-mainen.-, -poltti-

mo -.
kalkkiuuni-, -vesi -, -vuori.
kalkkuna5 |2, /.-®. -paisti®.
kal|kkua* 3

^, -kut-

taa2* 3
^;-. -kutus3.

kallas* -haan s.; ..
ka |11 -.
kalleus4 (hinnan)-; (arvokkuus) -

/.; (kallis esine)

/.

kalliin! lainen, -puolinen -.
kalliisti.
kallio ^; (vuori) ropäS.

-inen, -jyrkän-
ne . -luola.

kallion|huippu, -kieleke. -lohkare, -seinämä.
kallio|peräinen.
-pohjainen^. -räntäinen.
-saari .

kallis ; (arvokas); ostaa kai-
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Hilla,; maksaa kalliin hin-

nan jstk., --. -arvoinen. -arvoisuus4

/. -hintai-

nen, -. -palkkainen--.
kallisjtaa2 1. (hintaa) |-

1
,
-®; 2. (panna kallelleen)|, -§. -tua

1. (tavarasta),
-;^,®; 2.,-^; laiva kallistui,, -tus3, (.).

kallo.
kalma^ /.

kalinani kalpea, -karvainen.
kalmisto 2

.

kalmukki*^.
kalossi.
kalpa* ^. -veljekset pl.

pl.

kalpe|a4 . -ahko. -neminen. -nen tvm. v:stä

kalveta, -us4 /.

kalse|a4 (tyly) ,; (kylmä) -,, -us4

/., /.;

/.

kals|kahtaa 2 * -
3^. -ke2-. -kua 3

^, -kut-
taa2* 3^ ,.-.

kaltaijnen (jnk.)

dat., akk.,

inst.; sen ., -, -, -6. -suus4-,.
kaltata* |,-;|,-^.
kalte|va2,.
-vuus4| /., -

/.

kalu /.,;
(työ-) ie, -
kaluna5 ^.
kalun|kirjoitus = perun-.

kalus|taa2

(-), o-, -tamaton*, -taminen. -to (irtai-

misto)^ m.;(työ-), ,,^ f.; (pöytä-), -; (huone-) /.,

, -tus3 -®.
kalvakka3*.
kalve 2^ /. ( -).
kalveta1 *, -.
-tus|tauti .

kalvin ®^.
kalvo,

;

(pinta) /.1|£/.. -kas*
-kkaan, -nen, -sin -.

kaivomainen.
kamal|a5, -, -asti,-. -uus4 ^.
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kamana5

().
kamara5^;-.
kamari, -herra-. -junkkari-

2^. -kirjuri -. -neiti -. -neitsyt-
(-). -neuvos3 -. -rouva -. -palvelija -. -toimituskunta.

kameli. -kurki. -lanka,
-|jaja -. -n|karva -^.

kameraali-.
-lainoppi, -tutkinto-.

kamfertti*. -viina.
kamiini.
kamman|pii
(pl. -, -). -tekijä^.
kammata**^ 1.|-, -*^; .
tukkansa,,-*^.
kammio; (luosta-

rissa); (koppi) -; (hauta-).
kammitsa3^ pl. f.

kammo ^,.
kammoksua |,-^.
kammota ks. ed.

kammottaa8* |,
-^^; minua kammottaa,,.
kammottava2.
kampa*® ., -

.

kampaa|maton* -, -niinen-.
kampela5 .,;
s..
kampi* .

kamppai|lla. -lu^.
kamreeri.
kamssut pl. , -

pl. .
kana; kanat pl.,

(-). -haukka-. -häk-
ki. -la5-2.

kanan|hoito.
-liha,. -muna, -paisti -. -poika(nen) -®.

kana|orsi /. -piha. -piika, -tarha = -piha.

kanadalainen.
kanarilintu^.
kanava5 ; (kangas)^. -maksu. —lii—

ke(nne) -, -silta.
kanavoimia,
-niinen 2

.
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kandidaatti* .
-tutkinto.

kaneli , -n
|
värinen, -puu-.

kanerva5. -kangas

kanervikko*.
kangas* - 2

,

(verka) cvkhö^Z, (palttina); (maa-)/.
m. -pakka®2-. -puut pl. -
6®2.

kangas|taa2,-. -tus3.
kangertaa3* |,-^; (änkyttää) -.
kangis|taa2 |2,-® /. -te2

;
-tua, -;, -.

kaniini. -n [nahka
2£.

kankaan|kutoja ^, /., -loimi.
kankainen, -.
kankea4,,;; (hidas) -, -jaikainen, -kieli-

nen, -kieli-

syys4
/.

-oppinen.
-puheinen. -sti ^;.

kankeus4
/. ,-

/.;-
/.

kanki2*; (rauta-)
4
-; (seiväs)^ .

-rauta .
-suitset pl.^^.

kankuri = kankaankutoja.
kannanmuutos-.
kannas3®; (reen-)®2 .
kannatin*®; (hou-
sun-)®.
kannat|taa2* -,-3

2; tämä yritys

ei kannata,; A*, jkn mie-
lipidettä,; . tavarat sisään,® -
-.; kannattaako lähteä

sinne,; ei häntä kannata
odottaa,, -taja6-

.; (takaaja)
. -tammen. -tavainen,, -ta-

vaisuus4
/.

kannatus3 ^;
(avustus)-; (myötävaik.)-; (takaus) 2

,, -voima -; -yhdistys-.
kannatuttaa2*® 1.-*£,.
kanne2*,,; panna kanteeseen,,-22
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kanteita jkta vastaan, -, -2. -kirja.
kannelma2.
kannel* = kantele.

kannella* |*2,-®; (kielitellä)-; (valittaa) -, - komtlj .
|

-
,& ; k. alus,, -ton*; . alus,.

kannettava2.
kanneviskaali -.
kannike 2 * /.;

.

kannikka3*
,-

.

kanniskella *^; -.
kannon

|

pää ^ .
-vääntäjä5.
kannu ;(). -Uinen

(), -määrin. -n|kansi. -|-
1ja.
kannus3 ; (kukon)®2; -taa2

1.|, -.
-tus3.

kannuttain ;.
kanootti* .

kansa (g. part. -);
2

;
yhteinen ., -; kansan mies,

(pl. -,
-); (mieleltään)-.

kansain
|

vaellus. -välinen-.
kansakoulu -, -asetus.
-huoneisto, -lainen.

kansakoulunijohtokunta --, -opettaja -, -opet-

tajaseminaari. -tarkastaja --.
kansakoulu|pakko--. -piiri -, -sivistys-.
kansakunta 2

.

kansalainen
(pl.); (maanmies),-.

kansalais- (yhd.)-
-kokous. -luokka. -luottamus. -oi-

keus .
-sivistys -, -sota.

kansalaisitaa2 -; -tua-.
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kansalaisvapaus-, -velvollisuus-.
kansallinen,.
kansallis- (yhd.) -,, -asia-. -eepos-. -henki -,. -juhla-. -kiihko. -kiihkoinen. -kir-

jallisuus -, -laulu -. -lippu-. -luonne,. -mielinen -. -puku-. -tanssi.
kansallis|taa2-. -tua-.
kansallistunne-.
kansallisuus4 -

/.

kan sallisivarallisuus-, -viha -.
kansanjeduskunta. -edus-
taja -, -elämä .
-huvit pl. -, -joukko .
-juhla -. -kapina. -kiihoittaja -

. -kirjasto. -kokous -. -kon-
sertti .
-laulu .
-leikki .
-mielinen ^.
-mielisyys4.
-mies (pl.

-, -); (mieleltään) -. -näytelmä -, -omainen, -opisto, -ru-

nous .
-suosio /.

-tajuinen,, -talous-. -tanssi. -tarina,

-taru .
-teatteri .
-tulva .
-tungos ®, -valistus.
-valta. -val-

tainen !.
-valtaisuus4 2

.

-vapaus -, -villitsijä, -yllyttäjä, -ys-

tävä , -ää-

nestys -.
kansataloudellinen-. -tiede. -tieteellinen.
kansi3* (kannen, kantta)

;
(kirjan-) nepe-; (laivan-).

-lasti .
-lehti®, -matkus-
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taja nacca-.
kansleri.
kanslia3 2

.

kanslisti.
kansoit|taa2* |,-. -tua* 3

|
,-^.

kanssa , inst. -hakija

. -ihminen. -kumppani co-. -käyminen -, inst.;

olla k-misessä jkn kanssa,*2,®-. -perillinen-, /. -.
kanta* (pohja),; (tila),,® .;
(näkö-) 3 ;
(aste) 5

- /.; (kengän)^; (naulan)-
; minun kannaltani kat-

soen, -; hyvällä kannalla,. --
sukas .
-astuja5 -.

kantaa* *^ tm., -® jm.,® ptt.;

(sisään) *^, -
®; (ulos) *2,®; (luokse)|-*, -®; (pois) -;
-; -; (yli) -; jää ei, .

kantaatti*.
kantaisä®.
kantaja5;(.)®2; (syyttäjä)-

. -kunta.
kantajoukko -
^, -kirja; (alkuperäis-) -. -kivi-, -luu-.

kanta|ma: ulottuu silmän
kantamiin, .
-mus3,.

kanta|pää ®, -rahasto. -sana, -sormus® . -vanhemmat
pl. pl.

kantavuus4
/.

kanta|väestö -. -äiti /.

kanteenalalnen.
kante|le2 tpm. -leen|-

kieli ^ .
-leen| soittaja. -leen|soitto.
kanteleminen ;; .
-lija

3 |, /. -;. -lu-;.
kanto* 1. (puun-) ®
.; 2. (kantaminen);
(veron- . .); (mat-

ka), -
2

. -hihna
(-.). -maksu, -mat-

ka 2
. -tuoli -

111 pl. f.

kanttoni.
kanttori.
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kanuuna5
; ks. tykki.

kapa|hauki .
-kala .

kapakanisäntä.
kapakka3* ^, -
®2. -elämä, -yieras.

kapakoilla 3^-,. -tsi-

ja3 ,.
kapallinen (jtk.) -(-).
kapajlo, 13

;

panna kapaloon,,
-; päästä kapalosta,-,-. --
da, -, -loimi-

nen. -lo|kääre. -lo|lapsi®. -lo|vaatteet

pl.® pl. f. -lo|vyö.
kapanala = 0,ou.
kapaturska ^.
kapea4. -lehtinen-, -raitainen -. -raiteinen.
kapenen tvm. v:stä kaveta.
kapeus4

/.

kapina3, ;
nousta kapinaan, |-, -®, -henki -. -julistus.
-Uinen .,; s. -,. -n|nos-

taja5.
kapine2^ /.,.

kapinoilla

(-^),, -®, -minen-. -tsija3,^.
kapia^ (pl. -,-).
kapoittain, -.
kappa* 1. (mitta) =
1 %; 2. (viitta); .

kappalainen.
kappale2 , -

(palanen)®^
dim.®; (hakattu)®; (leikattu) -®; (irti murrettu)®; (esine)^
/.,; (dram. t.soit.); (kirjassa).

kappaleittain.
kappale|palkka, -työ.
kappeli 30

.

kapsahtaa2*; (ka-

vahtaa)^/?».
kapse2; (kavion) -.
kapseli.
kapsäkki*.
kapteeni; (.), 2^.

kapuan tvm. v:stä kavuta.
kapuilla*.
kapula5.
kapusta5

,
-

.

karaatti*. -nen -.
karah|taa2* .;
(sattua) |,

9



karahuttaa 130 karjarutto

-^. -uttaa2* ny-*2.
karahvi.
karais|ta |,
-2. -tua-,-^, -tus3.

karamelli /., -
2. -tehdas -.

karanteeni, -ase-

ma .
karata|, -®.
karauttaa2* = karahuttaa.
karavaani. -maja. -tee -. -tie -.
karhiini.
karboli®, -happo.
kardemumma.
kardinaali s.; ,
(pää-), -luku--, -kysymys,.

kare2 (tuulahdus)-; (väre) /.

karhe|a4,,, -us4 -
/.

karhi ^, - -2. -nta*.
karhu ra., (naaras-); (kuv.)-.
karhun|ajo -, -kuljettaja -. -käpälä-, -nahka -, -penikka®. -palvelus

(kuv.) .
-pesä .

karhuta , -.
kari 6

/.;®(). -Ueajo-() , -
t..

karis|ta (varista) ,; (rapista)-*^ -taa2 (pudistaa)
2
-; (sirottaa) |-, -; (rapistaa)*2. -tin-. -uttaa2* ,

-.
karitsa3®; (.)®.
karja ^; (lauma) -
^; käydä karjassa

y
^.

karjaista^.
karjakko*.
karja|kauppias -. -kuja-.
karjalainen s. |®,
/. - ; a..

karja|lato -.
-lauma ^.

karjan|hoidonneuvoja -.
-hoito, -lai-

dun 2
, -rehu-. -tuotteet pl..

karja| näyttely, -paimen^.
-piha . -pii-

ka,.
-rutto^.



karju 131 karsia

karju.
karjuja 3

2,

(-^^). -nta*.
karkaaminen.
karkaan tvm. v:stä karata.

karkai|sta |,
-^. -su.

karkaus3,.
-päivä .
-yuosi .
-yritys .

karkea4 ,;
(epätasainen);
(karvas); k. työ,, -; karkeat sanat,; . ääni, -. -hko.
-ihoinen, -jyväinen-, -karvainen-, -kourainen^.
-käytöksinen -

(gen.). -njlainen. -puheinen( ).
-sti, -tekoinen -, -tukkai-

nen, -vil-

lainen .
-ääninen.

karkeistyöntekijä-
(-aro).

karkelo ^, .

-ida , *^,*^.
karkeus4

/., -
/.

karkoi|ttaa2* ,-®; -; (uni, mur-
he),(; , );

. maasta,, -tus3 ,;®. -tus|paikka -. -tus|rangais-

tus .

karku* ,;
hän pääsi karkuun,; lähteä

karkuun,®, -; olla

karussa,*^; ajaa täyttä kar-

kua, 3. -lainen |®2
}

/. -®. -matka, -retki. -ri == -lainen.

karme|a4,;, -us4

/., /.; -
/.

karmia: pintaani karmii,; mieltäni karmii,.
karnevaali.
karotti*®,.
karpalo ; (pisara)®;®, -hillo; -me-
hu .
karppi*.
karsaasti;.
karsas -aan,;
(.); katsoa

karsain silmin, 2^

1.*^ -.
karsas

|
taa2

, -telia *2; (.) 2^, 1. -*2 .
karsi -rren, -rtta.
karsia (oksat)|,-1

; ,



karsina 132 karvastella

-*; 1
, -^;|, -^

(); (puhdistaa) -*,*; (raa-

pia)®.
karsina3 13.
karski ,;().
karsta (noki); (kuona);.
kartano , ,; (talV) 24

-; (piha).
kartan|piirustaja -. -piirustus.
kartasto.
kartata* .
kartio. -mainen, -n|-

muotoinen-.
kartoi|ttaa2* (paikka) -
*^, - t.,- -; (leimamerkillä) |-,--(). -tta-

maton* . -tus3-;.
kartta* 1. (villa-); 2.

(maa-); (kaupungin-); (-merkki)®, -kirja .
-merkki .

-pallo. -paperi-, -teos -.
karttaa* |, --® 1.-; (varoa)

gen.; (vetäy-

tyä),-^
gen.

karttu* ; ®2.
karttua* ,-;,-.
karttuisa2,-,.
karttuuni ®. -tehdas.
kartuttaa2* ,-;, --.
kartuusi^^. -tupakka.
karu,-.
karuselli /.

karva 4
^; (villa)

/.; (väri) 2
^;

(hevosen .)^ /.; ajaa,

luoda karvansa, ,
-; oikeassa karvassaan,.

kai vai |nen,-; minkä .,
t. ?

-suus4
/.,-

/.

karya|lakki . -n|lähtö;-. -peittoinen,.
karvari.
karvas -aan,-. -pippuri -®.
karvastella^ (-),^ (); savu karvas-

telee silmiä,; mieltäni karvastelee,.



karvaton 133 kasvaa

karvat|on* .
-tomuus4

/.

karvaus4
/., -

/.

karviainen.
karviais|marja.
-hillo -, -pensas-.

karvoittua* |,-®.
kas,!
kasa,.
kasaantua*,-^.
kasakka3*^ (pl. .
-). -osasto -. -pamppu^.
-sotnia 3®.

kasari.
kasarmi, -elämä.
kasata, -; (kerätä)|,-22 (-)^.
kasautua* = kasaantua.
kaselli /.

kasken
|

hakkuu, -viljelys -.
kasketa|, -^
(-) .

I. kaski2,.
-maa .

II. kaski ®.
kasku®.
kasoittain.
kassa, -holvi-. -kaappi -. -kirja, -kirstu. -kont-

to . -kredi-

tiivi. -n|tarkastus. -n|vajaus.
kassara3^ .
kastaa§; 1.-, -^; -; (läpi)

-; (ristiä)*^,
-.

kastaja5 ra.

kastamaton*.
kastanja5. -n|rus-

kea.
kastanjetti*.
kaste2 pocaZ (); (risti-

minen).
kasteen| liitto -. -toimitus-.
kastehelmi®.
kaste|lematon* .
-leminen. -|,-2

- (-). -lu®.
kaste|malja /. -mato, -todistus.
-vesi .

kasti 1. (hist.); 2.

(kirjap.),.
kastike2*,®.
-lusikka .
-malja.

kastrulli.
kastua 2

; -,-2
.

kasvaa®, -; (lisään-

tyä), --; (enentyä)-, -; pelto kas-

vaa ruista, ^



kasvain 134 kasvuvoima,.
kasvain®; (pöhö)

/.; (pahka)-
'^.
kasvaminen.
kasvannainen ;®.
kasvattaa2* *2; |-,-*; |-*£, -®; (lapsia)|, -.
kasvattaja5| .,
/. -.
kasvattaminen-,;-.
kasvatti*,-|, /. -. -isä. -Ia3-. -lapsi .
-poika . -ty-

tär , -van-
hemmat (-mpi) pl. -, -äiti-.
kasvatus3; (las-

ten-). -isä-. -järjestelmä.
-laitos -;. -opilli-

nen. -oppi, -vanhemmat
(-mpi) pl. -, pl.

kasvautua* |,-®.
kasvavat inen).
kasvettua* = kasvautua.
kasvi. -heimo -. -huone

2
. -kokoelma

2. -kset

(-vis3
)
pl. 5 (-) pl.

f. -kunta,, -laji. -lava 2.2
(^). -liima-.

kasvillisuus4 -
/.

kasvimaailma, -multa. -myrkky-.
kasvinkumppani.
kasvin|nimi -. -tuntija.
kasvi|o, -opillinen -. -oppi-. -s|ruoka. -s|ruokalaji-, -sto.
-s|syöjä. -tar-

ha (tieteell.); (puu-) ^ (
-^). (vihannes-).
-tiede, -tieteelli-

nen.
kasvoin|ilme -, -piirteet (-rre2*) pl..
kasvot pl.; (ulkonäkö).
kasvu ; (lisääntymi-

nen),;
(korko),.

kasvuisa2.
kasvullisuus4 -

/.

kasvu|paikka (). -voima.



kataja 135 katolisuus

kataja5. -i-

nen,-; (sitkeä)-,, -kangas-. -n|marja-. -n|marjaviina
. -pensas.

katajikko*.
katakombi pl. f.

katal|a5 (kurja), -; (alhainen) -,. -asti,, -uus4 -; /., -
/.

katarri. --.
katedraali.
kateederi.
kateelli|nen.
-sesti, -suus4

/.

kateus4 /.

katinkulta .
katiska3.
katkaista (murtaen) |-, -^; (re-

väisten),
2
2; (leikaten)-, -*; . puhe, |-, -22 -.

katkaisu;-.
katkeama2.
katkeamaton*-.
katkeilla;-.
katkelma2®.

katkera5;, -sti.
katkeroittaa2* |,
-2; . jkn elämä,|-, -2.2 ^, -ttua*|,-2.

katkeruus4
/.;-.

katketa,-^;|,-2
^; ptt.

katkismus3 .
-kuulustelu 2

.

-läksy -.
katkoa 1

;-, -;,
2
^.

katkonainen,. -sesti -,, -suus4

/.

katku ( -^) ,.
kato* , ;
(huono vuosi).
katoama|ton* -,, (ikui-

nen). -ttomasti-, -. -tto-

muus4
/.,

/.

katoan tvm. v:stä kadota.
katoavainen;-. -suus4 -

/., /.

katoli|lainen s. 6|, /.-
; a. ks. seur. -nen. -n|usko -. -suus4, -.



katonalainen 136 kattotiili

katon|alainen'.
-harja® ., -®2. -panija3-. -pano -, -raja -() -räystäs^. -taite2*.

katos3; (vaja).
katovuosi.
katrilli /.

katsah|dus3;.
-taa2*, -$2
.; 2

^, -.
katsanto*; (näkö-
kanta) .
-kanta®. -ta-

pa, -.
katsas|taa2 ,-2

^; -; (tarkas-

taa)|, --;
(.)*^, --®; (sot.). -taja5

., . -tus3;;;
2

.

katsaus 3 ; (kirj.),.
katse2,.
katseleminen-.
katselija3| ., /. --.
katsella 2

^, -;, --
2
**.

katselmus3;.
katsoa-2

^; -;-*5
, -; (tarkoin) |-

, --2
^;

(s&laa) -; (uudestaan)-; (taakseen)-, -^^ .;
(ympärilleen); (pitää),

(£2;, -
. . .; ); . parem-

maksi, [, --®; . edullisemmaksi,*^, -; . syypääksi, |-^, - -; katson velvollisuu-

dekseni,; . kunniakseen,; siihen

katsoen, että, ^,
. . .; siihen katsomatta,; katso

eteesi,; katsopas

vaan, -!!
katsoja5| ., /. --.
katsomo .
kattaa*;|,-; . pöytä,-, - ;
pöytä on katettu, -.

kattaja5.
kattila3 ®2.
kattilallinen

(-.).
katto*, -huopa-, -lamppu-. -maalaus.
-pelti .
-päre .
-tiili.



katua 137 kaulanauha

katua* (),
-;,--

pr.
katu*^. -kiveys-^. -kivi-. -kohtaus. -käytävä. -laulaja®^. -laulajatar^-. -liike(nne)^. -lyhty.
katuma|ton* -. -ttomuus4-

/.

katu
|

mellakka ^
. -mielenosoitus^.

katumus3. -päivä.
katu|poika -®, -rakennus -. -rauha^-. -rähinä^. -sulku-, -valaistus. -yleisö, ^.
katuvainen.
katve2

/. ( -).
kauaksi = kauas; (kauan).
kauan, ;
niin kauan kuin,.

kauas,.
kauemjmaksi, -min,. -.-.
kauha()^; (lie-

mi-) 111
.-

(-.).

kauhe|a4,-, -asti,-. -us4,.
kauhis|taa2 (jkta)|,
-^^; |*2,-® ; kauhis-
tava,. -tua, (jtk.)|,- (-
); *S,®^( ), -tus3,. -tuttaa2*

(jkt.) *3,-®() ^.
kauhtana5.
kauhu^,. -inen, -työ.
kauimmin .
kaukaa,.
kaukaijnen, -. -suus4

/.

kaukalo , -mainen.
kaukana; k. oleva,.
kaukaasialainen s. -®; a..
kauko

|

näköinen-. -näköisyys4 -
/. -putki -.

kaula 2
;
(kurkku);

(pullon) ,-
30

, -helmet pl.-. -huivi,.
kaulailla 1

,-®;
k. toisiaan,.

kaulain.
kaulajkoriste -. -kuoppa, -kupu. -lii-

na = -huivi, -nauha -



kaulanikama 138 kaupanteko, -nikama-. -puuhka
n. tpm. -tauti-.

kaulata, - (),
kaulatusten.
kaulaus3. -kapula

, -lauta 02
.

kaulavitjat pl..
kaulus3^,-6®2.
kaulusta® ( -).
kauna (muru) 6

;

(akana); vihan /,
/.,; kan-

taa kaunaa jkta vastaan,^.
kauneuden |aisti -.
kauneus4.
kauniinjii äköinen-. -puoleinen.
kauniisti,.
kaunis -iin,-,; . ilma,, -kasvoi-

nen . -pu-
heinen .
-silmäinen, -sointuinen -.

kaunis|taa2|, --*, -tamaton*-, -taminen -, -telematon* -, -teleniinen. -telia-,-*;|-, -2; . it-

seänsä (.), -, -telu-

. -tua, -.
-tus3;.
-tus [keino.

kaunoaisti.
kauno

|

inen, -kainen-; s.|, /.-.
kauno|kirjailija -|, /. -®. -kirjal-

linen.
-kirjallisuus -,.
-kirjoittaja .
-kirjoitus ,. -luistelu --. -luku. -puheinen-. -puheisesti-. -puheisnäyte-. -pu-

heistaito -. -puheisuus4-. -puhuja ,
(vulg.), -sielu- ^;-. -taide, -tiede.
kaunotar*.
kaupaksi|käymätön*-, (»). -käypä2* ,.
kaupan|harjoittaja®2,. -hieronta

-hoitaja-,. -käynti* -, -päälliset (-nen),

-tekiäiset (-nen) pl. -, -teko, --



kaupanvälittäjä 139 kaupungi nl ähetti

littajä, -.
kau|pata*, -pita2 , -pitella*,^. -pitseminen,, -pit-

sija3|®, /. - .

-pittelija3 ks. ed. -pittelu.
kauppa* 13

, p-
2

;
(osto) (-),

(puoti)®; käydä kaup-
paa,®,-

(-^) inst.; hieroa

kauppaa jkn kanssa, -
(-) ;

kaupaksi, ,; päästä hyvällä
kaupalla, -; tavara menee hyvin
kaupaksi, -; katua kaup-
pojansa,,-, -apulainen-. -asia .
-asioitsija .
-halli .
-hinta .
-huone .
-kaupunki ro-

po. -kirja (-).
-kirjanpito. -kirje -, -koju®2. -koulu.

kauppala3 3111
,-®2.

kauppa! laiva^. -laivasto. -liike .
-liitto .
-lippu .

-maailma *. -matka-. -mat-
kustaja .
-mies ®2. -neuvos3. --
pisto -, -paikka --. -palvelija.
-pankki. -puoti®, -

(-, -). -satama. -sopimus. -suhde. -summa^. -tavara, .
-tie , -tiede, -toi-

mi . -toimi-

nimi .
-tori ®. -vapaus, -yhteys. -yhtiö.
-yritys -.

kauppias ®, -®2 -kunta.
kaupungin

|

alue -; k-alueella,, -arkkitehti-. -asema-
piirros , -asu-
kas .
-hallitus -. -kirkko, -kortteli -. -koulu -, -lapsi®.
-lähetti (-).



kaupunginlääkäri 140 kavuta

-lääkäri .
-maa .
-maksut pl. -, -osa .
-palvelija -. -posti-, -pää, -rahasto, -rahastonhoitaja -, -sairaala, -val-

tuusmies -,, -val-

tuusto -, , -van-
hin , -van-
kila .
-viranomaiset pl. -, -viskaali -. -vouti. -väestö.

kaupunki* 24
-. -elämä, -koulu.

kaupunkilainen,.
kaupunki

|
kunta, -seurakunta -.

kaupus|tella ®-,-. -telija3 -, ^. -telu.
kaura ®2. -jauhot pl.. -n|kylvö -. -n|olki, -pelto -
, -ryynit pl. -. -(ryyni)puuro.

kauris -iin .

kausi5,; kyl-

py., .
kautsu^. -puu-.
kautta, .;
kauttaaltaan, ;
(kokonaan),-; (kaikkialla)-, -kuljetus,-. -kulku ks. ed. -kul-

kukauppa -, -kulkuvarasto-.
kau Ivaksi, -van, -vas ks.

-aksi, -an, -as.

kavahtaa2* 1. intr.-, -^; 2. tr. |-, -^.
kavala5 , -, -sti.
kavalta|a3*|,-^
dat.; |, -§;, -2 *2;

-ja5;-
.

kavaluus4, -.
kaven|taa3*

|,-*. -tua*,-*.
kavertaa3* |,-.
kaveta1* = kaventua.
kaviaari^ (g. pl.

1. ).
kavio, -eläin-, -llinen. -n|kapse.
kavuta** tm.,

jm., ptt.; (ylös)|, -; (alas)

-.



kehaista 141 keikahtaa

kehai|sta^^ krm.;
ptt. -su-.

kehdata* *^.
kehi|kko* . -kkö*
(kirjap.).

kehittyjminen. -ma-
ton*, -ä* |-, -^ (-).

kehittää2*|, --*^; |,-(); (.) |-, -.
kehitys3. -aste-. -kausi -. -kulku. -kyky -, -ky-
kyinen -.
kehkeytyä* = kehittyä.
kehlo ®,®.
kehno,, -,;.
-sti,,-. -us4

/.;

/.

kehoi|ttaa2* |,-£ (yks. 1 . ei käy-
tetä);| -^;
(neuvoa), -.
-tus 3,-;. (-huuto -

)

.

kehruu. -huone
3^, -kone -.

kehrä2 (. -,
-). -luu, -varsi^;.

kehjrätä 2^ (-), -.
-rääjä5|, /.

-. -räämmen.
-räämö 3^.

kehtaan tvm. v:stä kehdata.
kehto* /.,-

. -lapsi ®,. -laulu -.
kehu, - -§,, -***; (kerskata)|, -^; -

inst. -niinen -;, -skella; -
inst. -skelija3^.

kehys3, , -tää2, -^.
kehä 2 ^, (ympärys)

/.; (kehys), ®; (rakennuk-
sen).
keidas* -taan.
keihäs -ään^ (g. pl.

-),. -mies-®.
keihästää2 |,-.
keihääni heitto,-. -kärki, -muo-
toinen, -varsi.

keiju(kainen).
keijuja , -ttaa2*, -.
keikahdus3 ®^;.
keikahtaa2*|,-^; (kaatua),

2
^; . kumoon,-, -.



keikahuttaa 142 kekkerit

keikahuttaa2* ^^;^ ptt.

keikai|lija3. -lu -. - *^,.
keikari . -mainen. J-maisuus4^.
keikkua*|, -.
keiku|tella*, -ttaa2*.
-tus3.

keiia (g. pl. myös
-); heittää keilaa,, -mainen. -n|heitto^. -n

|
heittäjä. -n|muo-

toinen. -pallo. -rata-.
keimai|iija3;
(nainen) ®. -, -lu -,.

keino; (tapa) cnö-; millä keinoin, -?? -kas*-,.
-tekoinen.
-tekoisesti.

keinotjella* (.) -; (juonitella)

(-). -telija3;.
-telu 2

; -.
keinu /. -,
-. -lauta -, -nta*. -telia*

tr.; intr..
-ttaa2*, -tuoli -

.

keisari, -
.;^ . -kunta

2
. -Uinen-,. -n|arvo-, -njkuva,--,, -nivalta-

istuin -.
kei|te2* ;.
-tin* .
-tos3.

keittiö , -astia -, -kaappi. -kalusto-
pl. -kamari. -kasvi-. -kasvitarha. -mestari-. -n|liesi ()^. -n|portaat. -palvelija -

, -pöytä. -veitsi.
keitto*; . -as-

tia , -, -kirja, -koulu-, -ruoka, -suola, -taito.
keittä|jä5 2

^, /. -, , -minen
, -maton*-.

keittää 2 * ^, -.
keitäntä* .

kekkerit pl. .



keko 143 kelpoisuus

keko* ; (heinä-)-
keksaista 1 ptt.().
kekseliäisyys4 -

/., -
/. -äs -ään-,.

-äästi.
keksi®; (leivos).
keksi|jä3 .-. -ntä*
ks. ed. -ntö*;. -ä|,-32 (-,- . . .); (löy-

tää), -;
(tuumia) |,-.
kekäle2

.

kela
;
(valssi)BdtJVh.

-ta |,-.
keli ;
.,, -rikko*-.
kelkka* (-)
. /., (-) pl. f.

-mäki£().
-rata pl.

kellahtaa2* ,
2^.

kellahtava2.
kellan- (yhd.) = keltaisen.

kellari 24
-. -kerros. -n|avain.

kellastua, -.
kellertävä2.
kellistyä, 2^.

kello 4
* ( -; .); (käymä-)

pl. .; (tiuku)-; ®2; (kirkon-)

2^. mitä . ,? /. on yksi,; . käy jo kuudetta,; soittaa

kelloa,^,-.-kaup-
pa .
-kukka.

kellokas*-.
keSlon|avain -. -kieli -

t., -ko-

neisto .
-lasi , -lyö-

mä2
, -lyönti* ;

tulla . -lyonnilleen, -® -. -muotoinen -, -perät pl.

. -ra-

tas , -soit-

taja^ . -soitto. -vii-

sari .
kello

|
seppä -

2^. -tapuli-
. -taulu.

kellua.
kelmeä4.
kelmu .

kelpaamaton* ;, -tomuus4

/.; -
/.

kelpaava2 ,-; .
-isuus4 /.; -

/.

kelpo tpm.,-, -inen; -. -isuus4 -
/.;



kelpoisuusehto 144 kenttämittaus

/. -isuus|ehto -.
kelta*.
keltainen.
keltaiseniharmaa -. -ruskea-. -vaalea -. -vihreä -.
kelta|juovainen, -kihara; .^.
-multa , -nok-
ka^. -raitainen. -sirkku

, -tauti.
-tukkainen.

keltuainen ^.

kelvata* **,; kelpaa sinun
puhua, -; häntä kelpaa kuun-
nella, .

kelvollinen , -;. -suus4

/.

kelvot|on*, -. -tomuus4/.
kemia3. -Uinen -. -Uisesti -.
kemisti.
keinuilla (-^).
kemut pl. 4

- ( -),.
ken (kenen, ketä) (|,
-,, ).

keng-i|ttäjä5,^. -ttää2* |-, -^. -tys3 -, . -tys|-

koulu -

, -naula.
kengän|antura .
-kanta () -
£>2. -lesti, -lyöttämä2 -, -nauha, -paikkuu.

kengätön* ;.
kenkä2*; (saapas)

4
2; (hevosen)-; vetää kengät jalkaan,,; he-

vonen on kengässä,, -harja-, -kauppa -. -kouk-
ku .
-muste , -naula -, -raja -,-®. -tehdas

I , -voide

|

.
|

kenno.
keno: kenossa,.
kenraali . -aju-

tantti-.
-harjoitus. -kuvernöö-
ri-.
-luutnantti--. -n

|
rouva -.

kenties(i) ,.
kenttä 2 * 4

-;. -har-

joitus ().
-leili , -leiri -

. -mittaus-



kenttäoikeus 145 kerran

, (sot.) ®, -oi-

keus . -pat-

teri 2
.

-sairaala -. -sänky, -tykistö. -varustus -.
keota*, -.
kepakko* ®.
kepe|ys 4

/. -ä4.
kepin|isku .
-nuppi.

keppi*
;

(raippa)
3

;
(kävely-)^

/., ®; -asetin^ .
-hevonen®2. -kerjä-
läinen| (-aro), /.-
(-).

kepponen ^®,,.
kera (jnk.) inst.

kerake2 * ().
kerettiläi|nen s. |*2,
/. -®; a..
-s|oppi /. -s| vaino -. -syys4

/.

kerin|puikko® -puu, -tä*.
keripukki* ^.
keritsimet (-in) pl..
kerittää 2 * ^, ®.
I. keritä2

tr.^; |-, -^.
II. keritä* intr.|,-1

;
-.

keriä ;,.

kerjuri (-aro).

kerjuu; käydä
kerjuulla,*^

,

. -lla|kävijä

(-aro).

kerjäläinen (-aro),

/. (-) 1.®.
kerjäläis|akka -
®, -elämä, -joukko -. -munkki -. -poika. -pussi, -tyttö®, -ukko-.

kerjä|tä,*^ .
-äminen.

kerkejys4 , -
/. -ä4,-.

kerma (-) . /.

-astia. -hyy-
telö tpm. -kas-
tike .
-kko*. -mai-
nen, -leivos

(-).
kermoa 1

, ®.
kern|aasti, -. -as -aan,
., dat.

keropää ,.
kerra|kseen .
-Haan,.

kerran,.
10



kerrassaan 146 keskeinen

kerrassa(an) (kokonaan),; (yh-

dellä kertaa),.
kerrata*,-^;^.^|,-.
kerroksellinen .
-sinen, -sittain,.

kerros3,^; (.)^. -tuma2
/.

kerrottava (-aro).

kersantti*.
kersk|aaja5 |2, /.-. -aaminen.-2, --
vaisuus4 /.

-ailla;-. -aiiija3 = aaja. -ailu, -ata -, -;
inst.

kerta* (erä) 4
-; (kerros)

4
-, ^; (.)^; (vaate- . .) -(); kerta,,; kaksi ker-

taa kaksi, ;
ei kertaakaan, ,; ensi kerraksi,; kaksin
kerroin, ; . kaik-

kiaan, .
kertainen (jnk.).
kertaus3.
kerto|a* |,
-*3; (toistaa)-, -^; (mat.) |-, -. -elia. -elma2 -. -ja5;
(mat) .

kerto|lasku .
-merkki -.
kertoma2. -lasku. -runo-. -ru-

nous .
-taulu -.

kertominen.
kertomus3, (ku-
vaus) ; (tili-).

kertyä* ,-^.
keruu.
kerä 2 ®^; (kaalin-).
keräelmä2

keräi|lijä3| ra.,

/. -. -|,-2 (-^; -). -ly.
kerämäinen.
kerä|tä |, -2

(-; -). -ys3-,. -ys|lista -(-).
keräytyä*, kerääntyä* |-,-2^ (--
);|, --
^.

kerääjä5 = keräilijä.

kesakko* .

kesanto* 4
-, -

4
-, -maa, -pelto ks. ed.

kesi5.
kesiä^;-, -^.
keskeen (jnk.) inst.

keskeinen (keskus-) -, (keskimäinen)



keskelle 147 keskiväli, (molemminp.).
keske|lle, -llä gen.,

inst. -Itä: keppi
meni k. poikki, -; k. auki,.

kesken (välillä) inst;

(keskellä) gen.; mei-
dän k. puhuen, -; kahden ., -; työ jäi k., (valmis-

tumatta)), (keskeytyi); . luke-

misen, .
-eräinen,-. -tekoinen ks.

ed.

keske|nainen .
-nään .

keskey|mätön*-. -ttää2* |,-2
2. -tys3,

(pysähdys) .

-tyä*,--
^.

keski2
s.,;

a.,.
-aika ; (hist.). -aikainen. -arvo-, -hallitus.
-hinta . -ikä. -ikäi-

nen gen.

-kasvuinen.
-kaupunki .
-kesä . -ker-
ros . -kohta, . -koko, -kokoi-

nen gen.

-korkeus .
-korkuinen -

gen. -koulu. -laji. -luokka. -mainen. -määrin. -määrä, -määräinen-. -nen.
keskin

|
kertainen -. -kertaisuus4-

/.

keskinäinen,-.
keski|osa,, -paikka,. -pakoinen -, -piste.
-päivä ().
-ruumis, -sormi.

keskijstyä-, -. -stää2-, -; -.
keski| sääty -. -talvi ;
k.-talvella,, -tie; kulkea
.-tietä, -.

keskitse .
keski|ttää2 *-, -;-. -tys3-, 2

.

keski
|

vaihe2; keski-

vaiheilla, . -viik-

ko ^; .-,; k.-viikkoisin,. -väli;



keskiväylä 148 kesävieras

on jnk. keskivälissä, llä,

1. -
inst. -väylä

(.). -yö

/.; keskiyöllä,.
keskulainen-.
keskus3,.
-asema -. -hallitus. -lämmitys.

keskusta,.
keskustella (puhella) -,;
(käsitellä) |,
-*2; (neuvotella)-,.

keskustelu; -;. -ai-

ne .
-kysymys -.

keskuus4; (piiri); meidän keskuudes-
samme, .

kestit pl. 4
- ( -^),®.

kestikievari^; (isäntä)-.
-kyyti: ajaa k.-kyydillä,® ; -ta-

lo .
kestijtseminen .
-tys3 ks. ed. -tä2|,-*2. -ttää2* ks. ed.

kestämätön*.
kestä|vyys4

/.;

/. -väineu (luja); (sitkeä),, -väisyys4 =

-vyys. -västi;-.
kestää2 1 tr. (sietää)-,-3

; |-*§,-2;^,
-; hän kesti koetuksen,; 2
intr. (jatkua) -, -^; -
^, -.

kesy.
kesyt|tyä* |,-^. -täjä5 yKpoTHTe^b
., f. -. -tämätön*, -tää2*-, -^;|,-2 *2. -ys3.

kesyä = kesyttyä.
kesä2 4

-; kesällä,;
kesäksi, ; tulevana
kesänä, ;
viime kesänä,, -.
-aamu ^. -aika, -asunto-, -hattu .
-helle , -hu-
vila , -ilma; .
-ilta .

kesäinen.
kesäisin.
kesä|kausi5 .
-kuu . -loma-

pl. -jmku,, -päivä .
-päällystakki -. -sydän ;
kesäsydännäj .
-teatteri .
-työ . -vie-



kesäyö 149 kevätkuukausi

fras |, /. -. -yö.
ketara6^ (pl. -,-).
ketju ( -) /.,

dim. 111
. -lasku-. -n|silmukka

2
^. -silta.

keto*, (nurmi) -., -orvokki.
kette|ryys4 /.

-rä2,,, -räjjalkahien-. -rästi-.
kettinki*^ /.

kettu* ^,.& (.),, -sesti,-. -suus4
/.,.

kettää2*, 2^(;).
ketun |ajo .
-häntä . -lei-

pä, -nahka, . -nah-
kainen (-, -); /.-

nahkainen turkki,. -pesä, -poika(nen) -®. -pyynti* -, -pyytäjä.
-raudat pl., -sakset pl.-().

ketustaa2* -.
keuhko (-aro); täy-

sin keuhkoin, -, -katarri -. -kuume

. -(n)tulehdus ks.

ed. -tauti ®, -tau-

tinen, -tauti-

parantola 2.
keula^ (),-. -hytti -, -kansi.
-masto .
-purje.

kevettyä* (sopia)®
dat., (vaatteista) *2.

kevenjnys3. -tyä*^,®.
-tää3* |, -2.

kevetä1 = keventyä.
keve|ys4

/. -ä4-. -asti.
kevyinen (jnk .) (
-.).

kevyt. -aseinen -, -jalkai-

nen . -mielinen. -mieli-

sesti, -mie-
lisyys4 /.

keväi|nen. -sin. -siltäin (keväällä), (joka kevät) -^.
kevät2^; keväällä,-; kevään tullen, -; ke-

väämpänä, -, -aamu ^.
-aika , -au-
rinko .
-halla .
-ilma ;
(sää) .
-ilta .
-kausi .
-kesä . -kuu-



kevätkylvö 150 kielitellä

kausi .
-kylvö . -lu-

kukausi -. -puku ,. -puo-
leen . -päivä -, -päiväntasa-
us .
-talvi , -tulva. -tunnel-

ma .
-tuuli .
-työ , -vil-

ja . -yö -.
keväällinen.
kide2*; (lumi-)®.
kidus3, -mainen-.
kidu|ttaa2*,,, -ttaja5-

. -tus3,
, -tuskone.

kiehahduttaa2* -*2 ptt.

kiehahtaa2* 1
,-2.

kiehkura3 (hius-) ;
(seppele)^.

kiehu |a. -ma-aste,
-m a |

piste .
-minen. -ttaa2*-*2, -. -tus3-.

kiekahtaa2* ptt.

(-) ().
kiekka*, kiekko* (kehrä)62 (pl. -, -);
(urh.).

kiekura3 nepä.
kielas -aan.

kieleke2* 6®2; (nie-

meke) ®2.
kielellinen.
kielen|harjoitus. -jänne -

. -kärki, -kääntäjä. -mukainen, -omitui-

suus .
-opettaja .
-pieksäjä|2, /.-.
-rakenne .
-taitava .
-tutkija. -tutki-

mus .
kieletön*; (soi-

tin)^.]
kiele|vyys4 /.

-vä2.
kieli3 ; (soittimen)^; (läppä);
(vaajan)®; (kellon)^; (niemeke) -
®2; (lukon) 6®2;
olla kuoleman kielissä,; piestä kieltä,; hän osaa venäjän-

kieltä, --, -historia -, -julistus.
kielijä3|, /. -.
kielijkello ks. ed. -mies-. -opetus-, -opillinen.--, -soitin. -taito -. -taitoinen.
kielitellä*.



kielitiede 151 kiertoliike

kieli|tiede. -tie-

teellinen.
-tieteilijä3. -tut-

kimus. -virhe-.
kielletty*.
kiellän tvm. v:stä kieltää.

kielo.
kielteinen.
-sesti.

kielten]hämmennys-. -opettaja-. -opetus-. -tun-

tija , -tut-

kija.
kielto* , -, -laki-. -lause-.
-oikeus .
-peräinen.
-sana -, -tavara.
-valta tpm.,-.

kieltä|jä5 .;
m.- -;. -mys3;. -mättä, -mätön* -,.

-ytyminen, -yminen, -ymys3,;-. -ytyä*-,-*2 gen.; (pi-

dättäytyä)-,-3^ gen. -ä3*

(ei sallia) |,-2*2; (ei myöntää); (ei tunnustaa)
j^; (evätä) - '

|, -*2
.; tupakanpoltto on tääl-

lä kielletty, -; kieltävä

vastaus,.
kiemai|lija3 ^; -

. -11*
dat.; .
-lu /.;.
kiemura3

, -inen.
kiemuroida^ (-),.
kiemurrella* == ed.

kierittää2* *^; -.
kieriä (pyöriä)*2;
(vieriä).

kiero (vino),;
(kuv.), -, ,
-jalkahien. -sil-

mäillen, -us4

/.;

kierre2* (ruuvin); (kieru) .

kierrellä* |,
-*2; k. maailmaa.

kierros3 (kaarros),; (kiertotie),^; (karhun-).
kierrän tvm. v:stä kiertää.

kierteinen;-,.
kierto*;-. -aika -. -kirja, -kirje-

-koulu, -kulku,. -lai-

nen m. -liike



kiertom aija 152 'kiihkoisuus,.
-malja -®. -matka. -matkapiletti-. -palkinto-. -raput

pl. .
-rata , -täh-

ti.
kiertue2 tpm. .
kiertyä* ",
-^^;,-*2; (pyöriä) -*^.

kiertävä2; -.
kiertää3* (vääntää) -
*2-2, -; (kääriä) -, -^; (kulek-

sia); (ympäröidä)
|, -2; (kiertä-

mällä välttää) *^,®; . auki, |-, -^; . lankaa,^-2.
kierukka3*

.

kietoa* |, -(; -);-, -^^; (.) |-, -^; . joku omiin
sanoihinsa,.
kietoutua*,-.
kievari = kestikievari.

kihara5
s.,^

(-) pl. f.; .,, -inen, -tukkai-

nen.
kihartua* |,-^.
kihelmöidä *^, -
*-.

kihermä2 2
;-; 2

.

kihi|nä3 -. -stä -^; (vilistä) 2
^;

(kiehua)^.
kihlat pl -®; mennä kihloihin,|, -^.
kihlajais|et pl., -juhla -.
kihlakunnan

|
arkisto -. -käräjät pl..

-lautakunta, -lautamies-, -oikeus .
-tuomari .
-vouti .

kihlakunta.
kihlasormus.
kihlajta |, -2

1. |, -2. -us3 -, 3
, -utua*|,- 2

-.

kih|nata *^, -nuttaa2*.
kihti*.
kiidättää2* 3

,
-

kiihke|ys4
/. -ä4,,-, -asti,-.

kiihko (into),-, (kiivaus) /.,

/., (intohimo)^ /.

kiihkoi|lija3. -lu
5
. /. -nen-. -suus4

/.



kiihkomielinen 153 kiinnijäät nyt

kiihkomieli|nen.
-syys4

/.

kiihoi|ttaa2* |,
-*2; (yllyttää)-, -^; (kiivastuttaa)|, -^. -tta-

]a5 m. -t-

tua*|,--
*2. -tus3;

2
. -tus|keino -.

kiihty|mys3 .
-ä*|, --
*2. ^, -;
pakkanen kiihtyy,.

kiikari ^;
(kaksiputkinen) .

kiikki* -.
kiikku* /., tavall. pl., -*, -,
-hepo(), -lauta-, -tuoli®.

kiikunta*.
kiikutella* ks. seur.

kiikuttaa2*, -.
kiikutus3.
kiila 3

. -kirjoitus.
-mainen.

kiilata, -.
kiille2*,.
kiilloi|ttaa2* *, -(,);-

(-), -, -ttaja5; -. -tus3®;-
, -tusvoide.

kiilto* , ®,. -mato ^.
-nahka -

, -nahkakengät pl. -, -si-

littäjä. -silitys -.
kiiltä|vyys4 , -

; /. -2.
kiiltää3* *2.
kiilua -*2,.
kiima®, .

kiinalainen s. |®, /.- ; a..
kiinankuori .
kiinnekirja.
kiinni: ottaa . jku, |-, -*2 ,
(pidättää) |,-3$; tarttua . jhk.,, -*2; saada . /7.,-; tukka tarttui /.

oksaan, -; panna ., -; pan-
na nuoralla /.,-, -*2;
pitää . jstk., 3^; olen työssäni '.,; mennä hy-

vin ., -; joutua . jstk.
y
-,-2^ ;

panna kirja /,,-; panna kirje

\, |, -; panna nutun na-
pit /.,|, --2; puoti on
/., ; ovi on
., ,-,, -jäätynyt



klinnikasvanut 154 kiistanalainen

dat. -kas-

vanut; (um-
peen-). -naulattu,

dat.;.
-ommeltu; -. -otettu-, -otto ,-. -pano. --
noaika , -si-

donta|; -.
kiinnittää2* |,-^ (jhk. = dat.);

(lyömällä)
|
,-; (sitoen)-, -*£; (jännittää)|, -2; (lak.), -^.

kiinnitys3 ;
(lak.) -, -laina -

(-).
kiinteimistö, kiinteistö -, -

/.

kiinteä4 (liikkumaton) -,;
(pysyväinen),; (kova)-; kiinteät hinnat,.

kiintonainen.
kiintotähti.
kiintymys3

/. ( dat.).

kiintyä*,-*2. (jhk. = dat.);

(antautua) ^,-® dat.

kiipeillä*.
kiipeli.

kiipeän tvm. v:stä kiivetä.

kiipijä3 ^. -lintu -.
kiirastuli 2

.

I kiire2^; kiireestä kan-
tapäähän,.

II kiire2 ,;
(nopeus) /.;

minulla on k., ,; mikä k.,? mihin sinulla

on sellainen k.,? ei sillä

asialla ole mitään kiirettä,; mi-
tä kiireimmin,.

kiireellinen, -,-, -sesti. -syys4

/.

kiireemmin ,.
kiireesti, -.
kiirehtiä* intr. ^,
-;^, -; tr., -;;
kiirehtimättä, .

kiireim|miten. -män: k. kautta,.
kiirei|nen ,, -. -sesti.
-syys4 /.

kiiru.
kiiruhtaa2* ^, -;^.
kiiski

kiisseli^ .
kiista (riita) ccöpa, (kina); (kilpailu)-. -n|alainen.



kiistellä 155 kilpa

kiiste|Uä, -ly.
kiistämätön*.
kiistää2, -.
kiitettävä2; (ar-

vosanana), -sti;.
kiitollinen .
-sesti .
-suus4

/.

kiitos3 (kiitollisuus) -
/.; (kiittäminen); (ylistys)-; kiitoksia paljon,-,;

Jumalan ., !! -kirje.
-lause ^
t.. -uhri-, -virsi.

kiittely.
kiittämä|ttömyys4-

/. -tön*-.
kiittävä2.
kiittää2* ^, -;
(ylistää) |,-; (kehua) ^,
-; ei kestä ., ei mitään
kiittämistä, -, -; kiitä onneasi,!

kiitää2 * (kiiti 1. kiisi) -*^,®;-
3

, -.
kiivaasti,-.
kiivailija3 .,-.
kiivas (innokas)-,; (kiihkeä)

, ; (tuli-

nen). -luontoinen^, -.
kiivastua^, -;^ ptt.; (suuttua)*^, -.
kiivastus3.
kiivastuttaa2*|,-2.
kiivaus4 ,
/.; /., -

/.

kiivetä* *, ,
-; (ylös) |,|; (alas) -; (sisään)

-; (ulos) -.
kika|ttaa2*, -tus3.
kilahtaa2* ptt.

kili.
kilijnä,.
-sevä2,.
-stä 2

2, -, -stää2^, -; |,-; . laseja,|,- ().
kiljahdus3.
kiljahtaa2* |,-.
kiljaista ks. ed.

kilju |a, (^2),
3
2;

3
^, -nta*,;. -2-.

kilkuttaa2* 3^.

kilo tpm.; -gramma-
-haili .

-metri. -metri-

pylväs.
kilpa*; kilvan,

kilvassa jkn kanssa, ne-



kilpaa] 156 kimpuittain. -ajo (-) pl. -ajo|he-

vonen .
-ammunta. -hakija-

. -hiihto.
kilpai|lija3 (urh.)-

.; (kanssa-)-,; (kanssa-
hakija) . -;,(.
.), -; -, 2

.

-lulpalkinto.
kilpa| juoksija ,^; (hevonen) -, ^.
-juoksu -; -, pl. m. -kenttä, 2

, -kirjoi-

tus -, -kosija -().
-laulanta. -luistelu,. -pal-

kinto . -purjehdus
, -rata, -ratsastus

pl. f. -soutu -
, -uinti.

kilpi2* 2; (nimi-) -
. -konna.

-konna| liemi. -konnankuorinen -, -kuva ^.
-mainen.

kilpistyä|, --^ .

kiltisti.
kiltti*,.
kilvan , -.
kilven

|
kantaja -®. -merkki ^.

-muotoinen.
kilvoi|tel!a* ;
(ahertaa); (kamp-
pailla), -ttelija3

.; ®^.
-tus3; ^.

kima|kasti ,, .
-kk

a

3*,.
kimalainen m.
kimal|lella*, -taa3* -, *2, -. §

kimeä4 = kimakka.
kimma|htaa 2*|,-^ ; (hy-

pähtää),-^. -huttaa2**
ptt.

kimmeltyä*^, -;, -.
kimmo /., -

/. -ta-,-; -.
kimo s. ; .-.
kimpale2 ®2; (leivän)®2 .
kimppu* ,®2;
panna kimppuun,-, -*3 ,; käydä, hyökätä
jkn kimppuun,|,-22 .

kimpuittain, -.



kimröökki 157 kirjakauppa

kimröökki* -.
-kin ,, .
kin|a (kiista), (riita), -ailija3|,
/. -. -, -, -ailla, -astella, -astaa2

,,, -.
kiniini. -pulveri-.
kinkerit pl. --.
kinkku (reisikappale) -

24
-; (valmistettu sianrei-

siliha).
kinnas*, -ntaan .

kinner*
; seura-

ta jkn, jkta kintereillä
y
-.

kinos3.
kinttu*®; (poh-
je) ^.

kioski.
kipakasti, -.
kipakka*3, -.
kipene2; (muru)-

.

kipe|rtyä*, -.-2,.
kipeä4,;
olen ., ; tulla ki-

peäksi,, -; . tarve,, -sti.
kipinä3 = kipene.
kippo* ;.
kippura3,-; mennä kippuraan, |-, -, -

;; -ne-

nä ..
kipristyä = kipertyä.
kipsi . - -. -nen-. -n|valaja^.
kipu /. -raiiat pl.--.
kire|ys4 /.. -4,; heidän
välinsä on ., -; köysi on
kireällä, .

kiris| tys3; (ra-

han-), -tä-

jä
5 m. -tää2|, -^; (.); .

hampaitansa,^(-).
kirja,

;
(kir-

je) 2; (todistus)-; (asia-) -; panna kirjaan, -, -*2 -
; olla hyvissä kirjoissa,^.

kirjaanpano.
kirjailija3| ., /.-.
kirjailla,.
kirjailu.
kirjaimelli

|
nen.

-sesti.
kirjaimisto.
kirjain;, -ar-

voitus, -järjestys.
kirja{kaappi. -kauppa



kirjakauppias 58 kirjeenvaihto, -kauppias-®.
kirjake2*.
kirja|kieli. -kokoelma-.
kirjalli|nen .
-sesti. -s|histo-

riallinen^-.
kirjailisuuden|arvostelija. -arvostelu -, -historia -.
kirjallisuus4 /.,.
kirjaltaja5.
kirja | luettelo -. -markkinat pl.-.
kirjanen ,-.
kirjan|hakanen(), -kansi -. -kaupustelija -

. -koko, -kustannus -, -kustannusliike, -kus-
tantaja . (-
), -merkki .

-nimi , -op-

pimaton, -oppi-

nut ;.
-painaja.
-pito 2

,-. -pitäjä5 -
-päätös -. -selkä-^. -sidonla-. -sitoja -. -sitomo -

(-), -tekijä.
kirja|painin -^. -paino 2

.

-painollinen.
-paino-oppilas -. -paino|taito.

kirjasin = kirjake.

kirjasto. -huone. -luettelo -. -n|-

amanuenssi-. -n|hoita-

ja . -ra-

kennus, -talo -.
kirja|teos -, -tiedot pl.-

pl. -toukka; (kuv.) -; .
kirjata|, -*;
(ommella) |,-.

kirjaus3;-
.

kirjava2, -n
|

värinen,.
kirjavarasto.
kirjavuus4.
kirje2^; .

kirjeen|kantaja
-kanto .
-kirjoittaja, -saaja2.
-vaihtaja5.
-vaihto 2

,

; olla k.-vaih-

dossa jkn kanssa,-.



kirjekaavi 159 kirkkoherraututkinto

kirje|kaavio.
-kortti .
-kotelo, -kuori.
-kyyhkynen -, -laatikko. -laukku, -lippu .

kirjelmä2 ^, -,.
kirje|paperi -, -posti .
-salaisuus, -tyyli-, -vaaka -. -vaihto =
kirjeen-.

kirjo a. (kirjava);
(kirjailtu) ; s.

(jys.) . -silkki.
kirjoitella*.
kirjoi|ttaa2* *^, -;
(kyhätä) | , -^;, -; (ai-

le- nimensä)-, -*2; . muistiin,, -*2; .
puhtaaksi, |,-*£ , -telma2^, -ttaja5. -t-

taminen. -ttautua*, -*2.
kirjoitus3^; (kirjoit-

taminen); (sanoma-
lehdissä) ^; (hauta-

. m,) /. -arkki^ , -erehdys®, -harjoitus-. -kaava
/. -kalut pl.-.

-koe -. -kone -

, -kynä 2
2. -mus-

te pl. n, -neuvot
pl. .
-paperi .
-pulpetti®, -pöy-
tä . -tai-

to , -taitoi-

nen , -teh-

tävä .
-tyyli. -työ-, -vihko -

/. -virhe ®,® ().
kirjuri 4

- (pl. -) .
kirkaista kr.
kirkas*-, (va-

loisa), (kiiltävä), (puhdas) .
-silmäinen.

kirkastaa2 ,
-^; (puhdistaa) -*, -.

kirkastua ,-.
kirkastus3; Kris-

tuksen .,.
kirkkaasti,,-.
kirkkaus4

/.,-
/., /.

kirkko* ^ (-;-) /.,; kirkolla,; (kir-

konkylässä) . -aika. -ase-

tus .
-harras, -her-

ra . -her-

ranvaali, -herrankunta -. -herrantalo -, -herran-



kirkkohistoria 160 kirkossakäynti

tutkinto -. -historia-. -isä, -juhla. -kassa-, -konsertti -. -kunta. -kuri.
-kynttilä .
-käsikirja, -. -laki. -lau-

laja ().
-laulu .
-lippu .
-maa 2

, -matka, -me-
not pl. .
-mies .
-musiikki -, -neuvosto. -neuvostonjäsen.
-neuvostonkokous -. -oi-

keus , -pa-
raati .
-pyhä -. -raati. -rotta: köyhä kuin
., . -ruh-
tinas. -ruko-
us .
-soitto .
-sääntö .
-tie = -matka; k.-tiellä,, -vaatteet pl., -va-

ras®. -varka-
us, -veisuu. -vene, -

, -viini, -vuosi. -väki -
pl. . -väärtti*.

kirkollinen.
kirkollis] hallinto, -hallitus. -ko-
kous .
-päällikkö -. -toi-

mituskunta -. -viras-

to .
kirkon

|

aika -. -arkisto. -häväistys-, -isäntä-, -kello-
2
^. -kirja-, -kirous-,-. -kokous-. -kylä -

2. -kymmenykset pl.-, -kävijä, -käyn-
ti , -me-
no; k.-menot,. -omai-
suus .
-palvelija-, . -penkki-, -rangaistus. -tor-

ni 3^, -vanhin, -var-

tija .
-vihkiäiset pl..

kirkossakäynti.



kirkua 161 kissanpoikanen

kirku|a* 3
^,

22.

-ja5|2, /. -.-3.
kirnu . -maito,

-piimä , -nta*, -ta;-,- ().
kiro = kirous.

kiroi|leminen .
-lija3. -,.

kirota |,-® (, -,
-, -); ks. ed.

kirottu*,,-.
kirous3 . -sana.
kirpaista^,.
kirpe|ys4;
/. -4 ,;,.
kirpoan tvm. v:stä kirvota.
kirppu* 3

-.

kirsi3* -rren .
kirsikankivi -

.

kirsikka3* 30
,

(koll.), -hillo, -mehu. -puu -, -viini .

kirsku; - 3^.

kirstu^.
kirstullinen-.
kirurgi. - -.
kirveen|isku -. -pohja (-
), -silmä -, -terä^.

kirve|llä, -Itää3 * ^,; savu kirveltää silmiä,; sydän-
täni kirvelee, .

kirves - ^. -mies. -työ-, -varsi -
2

.

kirvoittaa2 * |,
-*2.

kirvota* ,-^;
|
,-2

.

kisa ^,. -ta, -il-

1, -ilu 2; (urh.).
kiskaista^^ ptt.

kisko.
kiskoa, ;

2
, ^; (vetää)§, I.^; . pä-

reitä,^; .
rahaa jklta,.

kisko |ttaa2* ,^ .
-tus3 -.

kiskuri (koron-) -^; (nylkyri).
kissa

,
(uros-)^.

-ilves /.

kissamainen.
kissan|häntä. -kulta, -kynsi -, -käpälä, -minttu*. -nahka. -naukujäiset (-nen)

pl. .
-poika(nen) ®.

11



kissanpäivät [162 kiusanteko

-päivät pl.; sinulla on k.-päi-

vät, .
-suku .
-sukuinen -

(gen.).

kissapöllö .
kisälli .
kita* /.,^ /.

-laki2*.
kitara3; soittaa kita-

raa, .
-ii

|
kieli .

-njsoittaja |, /.-®.
kitata*|, -*.
kiteytyä*-, -.
kiti|nä ,. -stä

3^.

kitka.
kitke|ryys4 /. -rä 2,.
kit|keä^, -, -kijä3|, /. -.
kitkuttaa2 * ®;-, -®; elää kit-

kuttaa,®.
kits|aasti , -as -aan, (ahne).
-astelija3 ®^. -as-

tella^,-, -astelu -. -aus4 /.

kittaan tvm. v:stä kitata.
kitti*®.
kitu| kasvu inen |-

t. -, -lias -aan, .
-piikki* .

kitua* (kärsiä),(), (sairas-

tella); (kuihtua)

; elää kituen, -.
kituva(inen),,.
kiuas* kiukaan®.
kiukku* /.,,; olla kiukuissaan
jklle,^, *S.

kiukkuilla ^, -*£.
kiukkui|nen,.
-sa2 ks. ed. -sesti.
-suus4

/.

kiukku|pussi .
-päinen.

kiukustua *2
ptt.

kiukutella* ***,^.
kiukuttaa2**^, -;
minua kiukuttaa,.

kiuiu (maito-) ^;
(vesi-)^.
kiuru®.
kiusa (harmi); (ikä-

vyys) /., (vai-

va); tehdä kiusaa jklle,^ ;|,-*2; minulle kiu-

saksi, .
kiusaaja5| ., /.-; (viettelijä) -

., /. -.
kiusaantua* ptt.

kiusallinen; (tus-

kallinen) .
-suus4 /.

kiusan|henki .
-kappale , -tekijä

. -teko -.



kiusata 163 kivikunta

kiusata (tehdä kiusaa)-^;|, -*2
dat.; (vaivata); -

dat.; (ärsyttää)|, -^; (-
tellä)ncKj\mäTb, -*2.

kiusaus3; (viettely),; joh-

dattaa kiusaukseen, -
*S,® -.

kiusautua* = kiusaantua.
kiven|ammunta, -hakkaaja-. -hakkaus, -hakkuu, -heitto: sin-

ne on kivenheiton matka,,, -hioja -. -hionta-. -hiomo -
. -kova; kivenkovaan,, -kovuinen ks. ed.

-laskija^. -lou-

hinta®.
kivennäinen s.;
..

kiven uäis|kokoelma -. -lähde.
-opillinen-. -oppi.
-tiede ks. ed. -vesi-, -vesitehdas

.
kivennuoliainen-

. -siru -®. -veisto, -veistäjä-. -veistämö -.

kivertyä*, -.
kivertää3*;|,-^.
kiverä2,.
kives3 (verkon) ;
(an.), pl. -.
kivettymä2

/.

kivettyä*, -.
kivetyttä

ä

2 *^, -.
kive|tä *^, --. -ys3 -; ks. seur. -äminen-().
kivetön* .
kivi2 ®^ .; (hedel-

mässä) ; laskea

kivillä,*^,--. -aita, -aitaus-, -ase. -astia,, -hiili, -hiili-

kaivos, -hiilikerros -. - hiili -

muodostuma -, -hiiliter-,.
-jalka -. -kasa -, -katu .
-kausi5 .
-kautinen . -kellari. -kirkko.

kivikko* ;
(-röykkiö) .-, -isuus4

/.

kivikokoelma, -kunta



kivilaaka 164 kodistua. -laaka*-
^. -laji .
-lattia . -lou-

himo, -louhos -
30

, -muuri -; (talo)-. -mäki-®. -möh-
käle .

kivinen,-.| .
-painaja5. -pai-

no 2
. -painos

2
. -patsas -. -permanto. -peräinen, -pohja -. -

-portaat pl. -, -pylväs. -pyykki, -raken-
nus . -rau-
nio

pl. -rikko .

-ruukku -. -röykkiö -, -seinä .
-silta .
-sora.

kivis|tys3 /. -tää2 -
2
^; päätäni kivistää,.

kivi|suola .
-talo . -tas-

ku , -taulu -;, -tauti.
kivi|ttäminen; -, -ttää 2 **^, - ();

(tappaa) |, -2, -tys3 ;.
kivi|työ .
-työmies. -vati

t..
kivujlias -aan, -. -Iloinen ks. ed.

-Iloisuus4 /., -
/. -ton*,, -tto-

masti , -ttomuus4,-
/.

kivääri, .

-laukaus -; (yhteis-)-. -n|lukko-. -n|perä-. -
|

piippu, -seppä -. -tehdas. -tuli.
klarinetti*.
klassikko*.
klassilli|nen.
-suus4.

klaveeri pl. f.

kliinillinen.
klinikka*.
kloroformi.
klosetti*-.
klubi.
-ko (kysymyksissä); onko
se totta, ?
kodik|as* -kkaan.
-kaasti , -kaisuus4

,

-kuus4
/.

kodistua |,-®.



koditon 165 kohota

kodit|on*, -to-

muus4
/.

kodittua* = kodistua.
2* , (kokemus), (kokeilu)-; kokeeksi, .

-kirjoitus. -laitos -
2

.

koen tvm. v.stä kokea.
koete2* ks. koe.

koetella*, -;
(ahkeroida), -;
(panna koetukselle)-, -.

koetin*.
koettaa2*,-; (-
rittää), -; (ah-

keroida) , -;
(tutkia),-;
. vaatteita, |,-.

koettelematon*-.
koettelemus3 ,,
koe|tus3

, ;
ks. ed.; kestää koetus,

3 ;
panna koetukselle, |-,-2 -, -vuosi -.
kohdakkoin, -.
kohda|lla, -lie, -lta ks.

kohta II.

kohdata*,-*; (sattua)|,-^ inst.; (saavut-
taa)|,-2

;

he kohtasivat toisensa,; hänet koh-

tasi onnettomuus, -; taudin
kohdatessa, -.
kohde2 * (kiel.) ,.
kohdella*
inst.;*^, -® inst.

kohden: jtk. . (jnk. suun-
taan)
dat.; (suoraan)
.; tässä ., (suhteessa); (tapa-

uksessa) ;
(osassa).

kohdis|taa2 |,-; (kääntää) |-, -2*2. -tua {kos-

kea),^
gen.; (viitata) |,-^ .; (tarkoit-

taa) 1 , -* .
kohentaa3* 1

,-®; . hiiliä,,-; . tulta,-,-; . vuo-

detta, |, -().
köhi

| . -sta^.
kohmelo.
kohmettua*, -;
kohmettunut,.
koho ®; nousta
koholle, 1

,-®; käsi koholla,,, -kuva.
-piimä.

kohota (yletä),-*; -; (nousta)
1

, -®;



kohottaa 166 koi

(pystyyn) ^,®; (paisua) -,;-,-2
.

kohottaa2* |\-®; |, --*; . olkapäitänsä, |
1

, -®.
I. kohta (heti),; (pian); .
sen jälkeen,; jos ., .

II. kohta2* (paikka)^;
(tila) , (olo), (suhde) -, (seikka)-, (puoli) ^,
(laissa) , ^;
välikirjan viidennen kohdan
mukaan,; tärkein .,

1.; kukin
kohdastansa,; kaikissa

kohdin, -; tarkastaa . koh-

dalta,
f
|,--2^ :; juuri

dalla, (yläpuolella) ,; kirkon
kohdalla, .
kohtaan (jkta) dat.; rak-

kaudesta häntä .,.
kohtalainen-; (keskinkertainen). -sesti-. -suus4-

/.

kohtalo^,^ /.,

-kas* -kkaan.

kohtaus3; (tapah-
tuma) ,-; (teatt.); (tau-

din-)®. -paikka.
kohteli |aasti- ,-. -aisuus4

/..; /. -as -aan,, -; (aulis)-.
kohtelu inst.

kohti: jtk. k. (jhk. päin) no
dat., (luok-

se) dat., (vastaan) im
dat. -suora-, -suoraan, -suorassa.

kohtu*.
kohtuhinta.
kohtnud enmukainen -.
k olit ii ulli] nen,
(pidättäytyä)-, (vaatim.)

t
,

(sopiva);
se on oikein ja kohtuul-

lista, -, -sesti.
-suus4- /.,-/.;-

/.

kohtuus4
/.;

/ ;

kohtuu |ton*,; kohtuut-

toman suuri,, -ttomasti-;, -tto-

muus4
/.;

/.

I. koi 2,.



koi 167 kokeellinen

II. koi /.

koillinen s.;
a..

koinsyömä2.
kointähti .
koipi2* ^.
koira2 . -mainen,.
-maisuus4/.

koiran|elämä, -hammas-. -haukunta(). -heisipuu -, -hinta ®.
-juoni^, -kau-
lain. -kuri-

111
; k.-kurilla, ^.

-nimi ().
-penikka, -pentu®2.
-purema2 ^ .
-silmä(.) .,

4
*. -tauti -, -uni $.

-virka .
koirapari, -rakki -®.
koiras -aan®2. -ank-
ka® . -hanhi^. -kissa 2. -tei-

ri 4
- (pl. -, -,

-).
koiratarha 3®, -vero.
koiruoho /.

koiruus4 (kepponen) -
/., #®, (petos),^.

koite2*^ (g. pl. - 1. -),.
koittaa2*,-.
koitto* = koite.

koitua*: koituu, (tulee) 6y-, (johtuu),
(syntyy); ei

siitä koidu mitään,;
siitä koituu vain pahaa,; se koituu meille

hyödyksi,^; siitä koi-

tuu meille vaara, -.
koivi|kko*, -sto^,®2.
koivu, -halot pl. -.
koivuinen.
koivu|kuja -

2
, -luuta, -metsä.

koivun|kanto, -kuori, -mah-
la. -terva -® . -vitsa

3
.

koivu
|
vihta -. -viidakko -.

koje2.
koju ^®; (kauppa-)-

2.

kokardi.
kokea* (kestää) -, -; (koetella)-, -; (ahkeroida), -; (yrittää), -; hän on eläis-

sään paljon kokenut,.
kokeellinen -,.



kokeilla 168 kokoontua

kokeijlla *2,-®, -lu-.
kokelas -aan.
kokema|ton* .
-ttomuus4

/.

kokemus3, (kokenei-

suus) /.

kokenut; paljon

., .
kokka2* ^ ( -).
-masto. -puu.
kokka

|

puhe^, -sana.
kokkare2 3

, ®2;
(keitossa) 111

.

kokkeli (maito-) ^;
(munak.).

kokki* 24
-. -poika®.

kokko* (kotka) ®2;
(-tuli) ®2.

I. koko* (kasa),;
(suuruus); (tila-

vuus); (muoto)-; (kasvu).
r

II. koko tpm. a. ;
(kaikki),,;;
adv.; (aivan).
kokoelma2, -

2
.

kokoilija3 .,
/. -.
kokoilla |,- 2[1]2 (-).
kokoinen: jnk. /.,-

.; yhden, saman
., ; minun
., .
kokokäänne -.

kokonaan,-; velka on . mak-
settu,.
kokonainen, -.
kokonais|kuva .
-pimennys -. -summa .

kokonaisuus4
/.;

/.

kokonais
|

vaikutelma. -voitto.
kokooja5 .
kokoomus3 2

. -hal-

litus -.
kokoon tvm. v:stä koota.
kokoon: tulla .,-
*2,®;-,-2

2; kutsua .,,-2!1]
2; juosta

/.,,®;
kääriä /., ,^; panna /.,, ^;
sitoa *.,, -
*^; puristaa /., -

1
,
® ().

kokoonkutsuminen -. -kutsuttu*-, -kääritty*.
-pano;.
-pantu* .
-puristettu*,-. -puristus-.

kokoontua* ,-2
2; *^,®; (ajaen) -,®; (juos-



kokoontuminen 1 kolmaskymmenes

ten),-
®.
kokoontuminen.
kokoon tuin is [aika. -paikka. -vapaus.
kokous3;;®; (istunto) -. -aika -. -huone. -paikka. -päivä,.
kokoutua* = kokoontua.
koksi.
kolah|dus3 . -taa2*

ptt.;,
\pääni kolahti sei-

nään,.
kola( h )uttaa

2*,-; 3
^,.

kolaus3 = kolahdus.
kolakka3*

kolea4; (äänestä); (tiestä).
koleahko.
kolehti* .
kolera5, -basilli -, -lääkäri. -n [tapai-
nen. -rut-

to . -sai-

raala .
-sairas .
-tapaus .
-tarttuma -, -varokeinot pl.-

pl.

koleus4
/.

kolhaista,.
kolhaus3.

kolhia ®;,-; (kirveellä)*^.
kolikko*.
koli|na3 ^, -. -sta 3

^, -*^. -staa2 3^.

kolkata* 3^.

kolke2*.
kolkka2* (soppi) ®2;
(takalisto) ,; (seutu) -

/.

kolkko* (autio),; (synkkä) ,; (kylmä)-.
kolku|ttaa2 * 1. -

3
2, , -tus3.

kollatsionoida,--.
kolleega -; (toveri).
kollegi 2

. -asessori. -neu-
vos -. -rekistraattori -.

koiieginen.
kollektiivinen-.
kolli ^, 4

-.

kollo ^,.
kolmanneksittain -.
kolmannes3

/.

kolmannesti .
kolmas2 (-, -).
-kertainen . -kym-
menes (gen. kolmannen-



kolmasluokkalainen 170 kolportööri

kymmenennen).
-luokkalainen-. -osa /. -sa-

das (gen. kolmannensadan-
nen), -ti,, -toista (gen.

kolmannentoista) -.
kolme (|, -, -,
-), koll.| (-); .
rekeä, ; kolmen
miehen,. -kym-
mentä (gen. kolmenkym-
menen).
kolmen |istuttava2-. -kertainen.
-lainen.

kolmeasataa (gen. kolmen-
sadan), -toista (gen.

kolmentoista).
-tuhatta (gen. kolmentu-
hannen) .

kolmia .
kolmi|haarainen -. -hampainen-, -jako

(), -jakovilje-

lys .
-jalka®, -jalkai-

nen. -kerroksinen. -kielinen; (soitin), -kulma-, -kulmainen, -kulmio-. -kuukautinen, -kymmen-
vuotias.
-lankainen .
-liitto .
-mastoinen.

kolmin.

kolminai|nen. -suus4.
kolminen ; kon-
sertti kesti kolmisen tuntia,.
kolmin|kerroin, -kertaisesti, -kertainen -.
koimijnaulainen -. -näytöksinen--,.
kolmio.
kolmijosainen, -pyöräi-

nen, -päinen. -päiväinen. -rivinen-; (-kerroksinen).
kolmisin.
kolmi|sivuinen (esineestä); (kirjoituk-

sesta). -ta-

vuinen, -tuu-
mainen .
-valjakko*^, -vuo-
roinen, -vuo-
tias, -vuotinen.
-värinen. -yh-

teinen. -yhtei-

syys4
, -yhteys

4, -ää-

ninen.
kolmonen^.
kolo (reikä) ^, (kover-

rus), (aukko) -. -inen.
kolonna5.
kolottaa2*: hampaitani k.,.
kolotus3

/.,^.
kolportööri .



koitti 171 kone öljy

koitti (-u) -
4

kolttonen = kepponen.
komea4, -,, -pukui-

nen . -sti, ,, -vartaloinen -.
komeilla, -*2.
komendantti.
komennus3

.

-kunta.
komentaa3*

inst.

komentaja5

(-aro),.
komento*, -sana.
komero (koppi)^,-; (soppi) ®2; (ik-

kunan-).
komeus4 , -

/.

komi|saari, -sario, -sarius3.
komissioni 2

. -kaup-
pa .
-maanmittari -.

komitea.
komparuno.
komparatiivi^.
kompassi. -neula®.
kompastella.
kompastua' ,^; |-

1
, -^.

kompastus3,-
. -kivi -.

kompeet pl. pl. f.

kömpelö = kömpelö.
komppania. -n|päällik-

kö .
kompromissi,. -oikeus -.
kompuroida *^, -®.
konduktööri 24

-.

kone2; (työkalu)-,.
koneelli|nen-,; (ko-

nemainen).
-sesti;-. -suus4

/.; /.

koneen |akseli .
-hoitaja. -käyt-

täjä ks. ed. -rakentaja -.
kone|huone -. -insinööri-.
koneisto pl.;-.
konemai|nen.
-sesti, -suus4

/.

kone|mestari. -op-
pi, -osasto -. -paja

(-),-, -seppä. -tehdas-. -työ, -voide, -öljy -.



kongressi 172 kookos öljy

kongressi,.
koni.
konjakki* ^. -pullo

(täysi) ,
(tyhjä) -.

konjugatsioni (kiel.) -.
konjunktiivi (kiel.)-.
konjunktsioni (kiel.).
konkari®.
konkreettinen.
konkurssi , -

/. -asetus. -hake-
mus -*.
-hallinto. -pesä-, -tila-

/.

konna2,^.
koiinamaijiien, -. -sesti .
-suus4

/.;-^.
konnan koukku, -kuje-®, (-) pl. f.

-teko, -työ ^,,®.
konnossementti* -

(-).
konnuus4 = konnamaisuus.
konsepti, -.
konsertinantaja5 -|, /. -®.
konsertti*. -sali.
konservatiivinen-.

konservatori -
2

.

konservi pl. .
konsistori 2

. -n|-

jäsen .
konsonantti* (kiel.) -,-.
konstaapeli,-

(-).
konstai|lija3 .;®2.--,-2 (-);-.
konsti; ,®, -kas*- -, -kkaasti -. -kkuus4-/. -Uinen == -kas.

konsulentti*.
konsuli. -n|virasto.
kontata*,^.
kontio .
kontrahti*.
kontrolli .
kontti*®.
konttori, -aika-, -, -apulainen. -kirjuri -. -päällikkö.
konttoristi.
kontu* 24

-;,
kookas* - ,.
kookos|matto -. -palmu, -pähkinä-. -voi, -öljy -.



koolla 173 koreus

koolla: jäsenet ovat .,-; k. oleva

yleisö, -.
koolle: tulla .,|,-2^ (-); kaikki

ovat tulleet ., -.
koomi|kko*. -Uinen. -llisesti-.
koommin (siitä lähtien); (enää),.
koossa, ;
pysyä ., *^.
koota* |, -22

(-); (säästöön)^,
-.
kopahuttaa2 * ptt.

kopea4,.
-sti.
kopeekka3*

; viisi

kopeekkaa, ,, ®^; kym-
menen kopeekkaa,,; viisi-

toista kopeekkaa, -,-; kaksikymmentä ko-

peekkaa, ,; kaksikym-
mentä viisi kopeekkaa,-,-^; viisikymmentä ko-

peekkaa, -,.
kopei|lla ,^, -lu

/•

kopelo,-.

kopeloida;-,-1
.

kopeus4 /^-
/.

kopia3 2
.

kopina3,.
kopioida|,-*2.
kopisti.
kopla2^ (. -).
koppa2*,;.
koppi*®, .

kopsahtaa2 * 1
,-.

koputella*.
kopu|ttaa2* 3

^, -.
-tus3.

koraali. -kirja-.
koraani.
koralli. -kaulanau-
ha .
-mainen.
-n|pyynti -. -saari-. -särkkä -.

korea4, (kaunis), -sti,.
korehtuuri. -|-
lukija. -vedos.

korei|lija3|, /. -.-*^,.
-lu.

korento* 113
;
-.

koreus4 (koristus),; (koreilu)-
/.



kori 174 korkita

kori, .

-huonekalut pl.. -n|tekijä-.-|-.
koridori.
korina.
korintti* .

korista,^.
koristaa2, -*;, 2^

(-).
koristamaton*-,.
koristautua* |-, -*; |-, -*.
koriste2,.
koristeellinen -.
koristekasvi.
koristelematon* -.
koristella,-*.
koristelija3.
koristemaalari ks. ed.

koristus3,.
kori | Hain, -tuoli.
korjaamaton*-.
korjaantua*,-.
korjata (laittaa kuntoon)-, -; -;
(paikata) |,
-^; (koota),

2^ (-); . huo-

neet,|,-22

1. -.

korjaus3
,-

;;.
-luku.

korjauttaa2* ® --
korjautua* = korjaantua.
korju(u); (vil-

jan-) (, -
); ottaa korjuuseen, kor-

juun, , 2^

(-).
korkea4; (ylevä)-, -arvoinen-, -koulu-,. -lentoinen-.
korkea|lla. - -,, -lta -.
korkeanlainen.
korkea|oppinen -, -otsainen-. -paine -. -rintainen-. -sukuinen

(gen.). -ää-

ninen,-.
korkeasti; k. kunni-
oitettava,-.
korkeimmi |llaan: on .,-, -lleen -
.

korkeintaan ,.
korketa1, --*.
korkeus4, ^.
korkata* ks. seur.

korkita2 |,- ().



korkki 175 koruttomuus

korkki*®, dim. npö-
. -koho®2. -ora-. -puu -, -ruuvi = -ora. -vyö.

korkkimainen.
korkkinen,-.
korko* (kengän)^,
dim. 2. (raha-)

pl. .,;
(kiel.). -kuva -. -lasku, -lippu .
-merkki .
-paperi -, -vakuutus.
korkuinen (jnk.),; kahden jalan

., 1.; minun .,-; yhden .,.
kornetti*.
koro ,®.
koroillaeläjä2.
korollinen (kiel.)-. -suus4

/.

koron|kiskoja^.
-kiskonta .
-maksu -.

koros|taa2 |*£,-® ;,-
inst. -tus3|
t. -.

koroton* (tavu)-; (laina)-.

korottaa2*|, --*; (nostaa) 1
,-®; (suurentaa)-, -.

korotus3,-,.
korpi* 2 2^.

korppi*. -kotka-.
korppu*^ .
korpraali.
korsi - en, -rtta^
.; (olki-).

korske|a4,-; (uhkea)-,. -,, -ilu, -us4

/.; /.

korsku|a , -nta*.
korte2* 2.
kortin

|
lyöjä .

-lyönti .
-pelaaja = -lyöjä.

kortteli (pituusmitta) -
/.; (nestemitta)-

; (kaupungin-).
kortti* ();
lyödä, pelata korttia,, -pakka. -peli .
-pöytä .
-velka .

koru. -kauppa.
-ompelu. -puhe, -tavara-. -tavarakauppa
= -kauppa.

koru|ton*, -, -ttomasti .
-ttomuus4.
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korva2 yxo§ (pl. |, -
etc); (mus.); (astias-

sa) 62 (pl. -, -);
;

jos asia tulee hä-
nen korviinsa, ;
sillan korvassa, -; joulun korvilla,.

korvaama|ton* -,. -tto-

muus4
/.

korva|kalvo -, -lappu.
-lehti .
-Uinen; kynsiä kor-

vallistaan,. -lääkäri. -nipukka
. -n|pakotus
-puusti = -tillikka.

-rengas^, -särky =
-n|pakotus. -tauti. -tillikka-.

korvata |,-*2 .;
(palkita)|,-*2 . .
korvaton*.
korvaus3; -. -määrä-. -vaa-
timus -.

korvavaikku* .
korven

|
taa3* |,

-^. -tua*,-^.
korviahuumaava, -särkevä,

-vihlova .
korvo.

kosi|a,- akk.

-ja3,2.
-nta* ^. -nta|-

retki -.
koska (milloin); (sen-

tähden että) ,,.
koskea|, -; -|,-
gen.;,^
gen. 1. gen.

koskelo .
koskematon*;.
koskenlaskija. -lasku. -niska -, -perkaus-.
koskenta*.
kosketella*

dat., gen.

kosketin*.
koskettaa2*

|
,-^ dat.; -,-

gen.

kosketus3.
-kohta -.

koski2,.
koskinen.
kosolta.
kosta|a2*;|,-*^ akk. -ja5| ., /. -.
-maton*.
-niinen.

kostea4 ,,, -hko.
kosteikko*.
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kosteus4
/.,-

/. -mittari -.
kosto /.,.
kosto|nhalu .
-n|haluinen.
-n|himo . -n|-

himoinen -, -tuuma.
kostua, -; en mi-
nä siitä kostu,.

kostuttaa2 *|, --;,^.
kostutus3.
kota2*;^.
kotelo; (kirje-)-.
k telontekijä.
koteutua* = kotiutua.
koti* 2! -, -ap-
teekki .
-aresti .
-askareet pl. -

pl. -eläin, -elämä-, -etsintö -*. -haltia -
(-), -hartaus.

-ikävä .
kotiin, -lähetys -. -lähtö-, -tulo-.
kotikasvatus -. -kasvuinen-, -kaupunki-. -kieli-.
-kirkko .
-koulu .

-kulma , -kuri. -ku-
toinen, -lei-

pomo .
-liesi .

kotilo . -eläin

.

kot i| lupa .
-läksy ( ).
-lääkitys -, -lääkäri-. -maa-,, -mainen -,, -, -matka; k.-matkalla, -, -nuttu-

-olot pl.( -).
-opettaja

,. -opettajatar-, -®, -opetus -. -paik-

ka -, -panoinen olut, -pitäjä-. -puoli-,, -rau-
ha ;. -seutu, -talo. -talous, -tarkastus -*. -tarve-; .-
tarpeeksi,, -tehtävä-, -tekoinen -,-*, -teollisuus-, -työ.

12
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kotiutua* (palata)-,-2*^;
(tottua) |,-®.

koti|varas .
-väki />/.,-

(-) pl. .
kotka2 ®2.
kotkan|kynsi -, -lento -. -nenä .
-nokka .
-pesä .
-poika. -silmä.

kotka|ta|, --
1

. -us3.
kotko|ttaa2 * (-

I. -). -tus3.
kotletti* = kyljys.

koto* 2!
kotoa .
kotoinen;;
mistä hän on kotoisin, -?

kotona, .
koto-olot pl.( 6--
kotosalla.
kottarainen®2.
kotva () ;

; odotahan kotvan
aikaa, .
koukero ®2.
koukerrella*.
koukistaa2; 1

,^^; 1
,
-2.

koukis|tua 2, -.
-tus3.
koukku* 6®2.
koukkailla, -.
koukkuinen.

koukku|nenäinen-, -selkäinen-,.
koulu , 2

;

käydä koulua, *2, -aika -. -aine. -elä-

mä , -hal-

litus -, -huone -, -huoneisto, -ikä. -ikäinen-
(gen.). -juh-

la .
-kalusto .
-kausi .
-kirja. -kirjas-

to .
-kumppani -, -kuri -, -kuritus-. -lainen|2, /. -;-
(-). -laitos -. -laki -. -lapsi |--. -laukku

12
', -lupa -, -maksu -

, -mies. -neu-
vosto .

koulun|johtaja, -johtajatar -, -käy-
-mätön. -käynti -, -käynyt-. -opet-

taja ., -
. -opettajatar

^, /.



koulunoppilas 179 kovasydäminen,-, -oppilas -|, /. -. -tarkastus-.
koulunuoriso -, -ohjelma, -olot pl. -.
-opetus .
-painos .
-pakko -. -penkki, -piha. -piiri. -poika
-rangaistus -. -sivistys. -talo-. -tarkastaja.
-tarpeet pl. -

pl. -tiedot

pL pl.

-todistus. -toveri. -tun-
ti. -tutkinto-. -tyttö -.
koulu |ttaa2* |,-. -tus3.
kouluj vahtimestari -. -virasto-. -vuosi. -ylihallitus-.
koura2^ ( -) /.;

(käsi) §.
kourallinen -.
kuurata 1

, -; |-, -*2.
kouraantuntuva -, (selvä).

kouristaa2 1
,®();,-.

kouristua 1
,® ().

kouristus3,,
pl. /. -kohtaus-.

kouru (pl. myös
- . . .); -inen.
kova2, (luja)-, (voimakas),
(ankara),,
(tuima), (vaikea); k. jano, -; . rangaistus,; . onni,; kiven kovaan,-; puhua
kovaa,^;
pitää jkta kovalla, -

32; panna jku
kovalle,®^; hän on kovia koke-

nut, .
-korvainen.
-korvaisuus4 -

/. -kourainen-, -käti-

nen ks. ed. -luontoinen-. -osainen -, .
-pintainen, -pin-

taisesti , -pintai-

suus4, -päinen.
kovasin ®2.
kovasti;;-; ; ;
(sangen),.

kova|suinen.
-sydäminen -
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. -sydämisyys4-. -vatsainen-. -ääni-

nen.
kovemmin komp.,;,;.
kovempi komp. s:sta kova.
koventaa3*, --; (karkaista)-, -2.
koventua* , -;, -; (.)-, -^.
kove|ra5

,-, -rrus3. -rtaa3* -,-.
koveta 1

, kovettua* = koven-
tua.

kovettuma2
/.

kovin,; (liiak-

si).
kovistaa2; 3^.
kovuus4

/.;-
/., /.;

/.

krapu*. -kastike-.
kravun|pyrstö .
-pyynti . -sak-

si ^ (g. pl.

-).
kravus|taa2^.
-tus3 .

krediitti*.
kreditiivi.
kreikan|kieli. -usko-. -uskoinen-.

kreikkalainen s. |, /.-®; a.. -s|-

katolinen-,.
kreivi. -kunta-. -Uinen. -n|-.
-nna, -tär*.

kretonki*®.
kriikuna5,-

.

kriitillinen.
kriminaali-.
kriminnahka.
kristalli. -kirkas.
kristikunta.
kristillijnen .
-sesti. -syys4.

kristin| -. -usko-.
kristitty* |, /.- ; ..
kritiikki*.
kritikoida

(-).
kroketti*.
krokotiili.
kronikka3*.
kroonillinen.
kruunaamaton*-.
kruunata

(
- )

.

kruunaus3 2
. -juh-

la 2
. -päivä.

kruunu; (kynttilä-); (raha); (val-

tio), (hallitus); ^.
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kruunun|jyvästö. -kalas-

tus -, -kymmenykset pl. -, -kyyti-; ajaa k.-kyydillä,® .
-metsä . -ni-

mismies -, 2^.

-perillinen -, -puisto, -torppa -. -vero-, -vouti-,.
kude2*. -lanka-.
kudin* ; .
-neula -®2.

kudonta*;.
kudos3

/.

kuha2.
kuhankeittäjä.
kuherrus3. -kuu-
kausi .
kuhertaa3*

(-).
kuhilas® ().
kuhijna3. -sta

3
^;

22.

kuhmu^,®.
-inen .

kuhna|illa, -ta, -
1

.

kuhnia ks. ed.

kuhnuri ^; (mehiläi-
nen)® m.
kuhnus3 |2, /. -.
kuhnustaa2 = kuhnailla.
kuhun.

kuih|tua*, -; frm-
tua), -; (laihtua), -, -tumaton* -.
kuikka2*.
kuilu /.,.
kuin; (. jälessä), ; (ikään-); ().
-ka, ;
. vanha olet, -

? . kauan,? . suuri, -
?

kuiskaaja5 (teatt.).
kuiskata *^, -

2.
kuiskaus3

, kuiske2,.
kuiskuttaa2* = kuiskata.
kuisti ^.?, -kko*.
kuitata*,-*2 ().
kuitenkaan,.
kuitenkin, .
kuittaamaton* -.
kuittaus3® -.
kuitti* ®,-

2
; . ; antaa .

jstk., |2, -®; kuittia

vastaan, .;
olen . hänestä,, -kirja

1. .
kuitu* ®^, -inen -.
kuiva2 ; kuivin suin,, ; -
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vin silmin, ; kui-

vin jaloin,; juoksi kuiviin,.
kuivaa2 2

; -,-2
;
(hiukan)

-.
kuivasti.
kuivata 2-2;-, -; (ylen mää-
rin) -, -; (lävitse)-.

kuivattaa2* ^.2; |-^,-.
kuivatus3, ^®.
kuivaus3 ks ed. -huone -

3
kuivettua* 2

; |-,-2
.

kuivike2*
.

kuivua =s kuivaa.
kuivumaton*.
kuivuus4

/.; (kuiva

ilma).
kuja2

;
(lehti-)-

2
.

kujanjuoksu.
kujanne2* pl. f.

kuje2 2
, /.,

pl. f.

kujeelli|nen .
-suus4

/.

kujeilija3 |, /.

-.
kujeilla ^, -.
kujeilu.
kuka (kuta) (, -,,,),-; . tahansa, hyvänsä,; tul-

koon . tahansa,.
kukaan (kunkaan, kutakaan)-,-; .,; ei , ollut kotona,.
kukallinen ;
(kukikas).

kukaties() .
kukertaa3*

(-).
kukikas*-.
kukin (kunkin, kutakin),.
kukinta3*.
kukistaja2|, -2;
(voittaa) |-2*2; (lannistaa) -, -2; (hävittää)|, -, -ja5

.
,
-

., .
kukistua ptt.; -, -; -, -^.
kukistumaton*.
kukistus3; -.
kukittaa2*,-*.
kukka2* ®^; olla ku-

kassa, 3
. -astia-®2.

kukkainen.|
kukka|kaali -, -kimppu (-). -laite2 *-

.

kukkanen®^ -®.
k nkka| ruukku®2. -seppele -
®2. ().
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kukkaro®2.
kukkas|kauppa, -kauppias -|, /. -. -kori-. -lava -. -myymälä-. -näytte-

ly . -tar-

ha -tuoksu-. -vilje-

lijä. -viljelys. -ystävä -
., f.--.

kukkavihko.
kukki|a* 32 (,- •*•-.); |,-32. -minen.
kukkimisaika -.
kukkiva.
kukko* ^. -kiekuu, -poikanen-®2. -taistelu -.
kukkua* (-),
-; alkaa .,
(-).

kukkula5 ^, -; (kumpu);
päästä maineensa kukku-
loille,

2.
kukkuminen.
kukkura5 ^,®;
mitta, astia on kukkuroilla,, -. -inen -, -mitta. -päinen-, -.

kukois|taa2 3^(,
- . . .);. -ta-

2. -tus3 -,-. -tus|aika -
1..

kukon
|

askel .
-harja^ ®,®^. -heltta -, -kannus-^. -laulu -.
kukunta3*.
kulah|dus3 ®^. -dut-

taa2 *? ptt, -taa2*; ks. ed.

kulaus3 == kulahdus.
kulho ®.
kuli^ m.
kulissi.
kulittain.
kuljeksii , -. -ja3 .
kuljen tvm. v:stä kulkea.
kuljeskella,-.
kulje|ttaa2* *^ tm.,® jm.,^ ptt.;|*^, -®; (ta-

luttaa) *^ tm., -® jm., ^ ptt.;|*§,-®, -tta-

ja5 ,;
(opas); (ju-

nan-).
kuljetus3

, -. -alus, -kirja

(-),. -laiva

= -alus. -maksu;.
kuljetuttaa2* ® -.
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kulkea* (jalan) *^
tm., ® /., ®
ptt.; (ohi) *^,®; (vaeltaa)-, (matkustaa) -, (kuljeksia)

*2; (yli) nepexo-*2,®
akk.

kulkija3 (-aro);

(kiertolainen) m.
kulku* ( x-y),-; (vauhti)/.,^; (matka) ®
.; (astunta) ^;
(marssi) ;
(suunta) ;
(juoksu) 2^ ( -);
(meno). -järjestys

(-, )
-kauppa -, -kauppias -. -lainen .
-laitos .
-laitosministeri.
kulkunen,-.
kulku|neuvo -; .
-nopeus .
-puhe^,. -reit-

ti.
kulkuri .
kulku (tauti 2

. -tau-

tinen. -väy-
lä. -yhteys co-.

kullan| etsijä

m. -etsintä-. -hohtava,
-huuhdonta -

, -huuhtoja -, -huuh-
tomo-

. -kaivaja-. -karvainen, -keltainen ks.

ed. -pitoinen, -värinen-.
kullata**^, -;-, -*.
kullattu*.
kulloin ; jolloin \,-, -kin.
kulma2 ®2; (reuna)

(pl. -); (seutu) -^, -hammas. -huone -.
kulmainen ;.
knlinaj karvat pl.^ pl.

f. -kivi -, -kunta ^.
-mittari. -talo.

kulmikas* --.
kulmittain.
kulovalkea .
kulppi*, kulppo* 2;

.

kulta2*; (rakas) -,;|,
/.- ; sata markkaa
kullassa, -. -aika .
-harkko®.
-hiekka .
-hiukkanen -, -häät pl..



kultainen 185 kumartaa

knltainen.
kulta|kaivos npi-. -kala 1-, -kangas -

3
- (gen. pl. -), -kanta-. -kausi -. -kello -, -kirjaus-. -kutri-

nen, -kuume, -lanka, -löytö -, -malmi -, -määrä-, -raha -, -rahakanta
= -kanta, -reunuksinen, -seppä.
-silaus, -sormus, -suoni-, -teos.

kultaus3.
kulta

|

vaaka -, -vasikka -
®2.

kulttuuri, -elämä, -histo-

ria .
kulu pl. .; kulut

pl.® pl. /., -; ajan kuluksi,.
kulua |, --*^; (tulla käytetyksi), -^;; (ajasta)*^, ®;|, -2

2; vaat-

teet ovat kuluneet,; meillä kuluu

paljon kahvia, -; s iihen

kuluu paljon aikaa,-; vuoden kuluessa, -; ennen
vuoden kuluttua, -; kahden vuoden
kuluttua,; kulunut vuosi,.
kulumaton*.
kulunki*,-

13 pl. f. -arvio pac-.
kulunut (vaatteista) -,; (rahois-

ta); (men-
nyt),.

kulut pl. pl. f.

kuluttaa2 *|, --
*2; (menettää) -*, -;|,-3

2;, -.
kuluttaja5 .
kulutus3. -yh-

distys -.
kuluva2.
kumahtaa2* 3^.

kumara2 (-),; on ku-
marassa,.

kumarrella*-; (kuv.)-
inst.

kumarrus3; pää ku-
marruksissa, -, -matka--. -.
kumartaa3* |,
-^; (tervehtien) -



kumartelija kumouksellinen,^ dat.;

(kunnioittaen)-, -^ inst.

kumartelija3-.
kumartua* ,-^.
kumea4 ( ^).
-sti.
kumi, -kalossi-, -letku -

2
^. -pallo.

kumina3 . -juusto. -leipä-. -viina -.
kumissi.
kumista ^,

3^.

kumma2 , ®; olen

kummissani jstk., -
.-.; kaikkien

kummaksi, -; eikä kummakaan,-
; missä kummassa hän
viipyy,,; kummia kuu-
luu, ^ xö-.
kummaksua = kummastua.
kummallinen -,, -sesti-,, -suus4

/.

kumman gen. s:sta kumpi.
kummanne -, -kin -.
kummas|telia ^;|, -^ dat.

-tua|, -^

dat. -tus3, -. -tuttaa2* -, -^; |,-^.
kummeksia = kummastua.
kummi t..
kumminkin,.
kumminlanja

t..
kummi! poika .
-tytär.

kummitella*: tässä talossa

kummittelee, --,.
kummitus3,-. -juttu.
kummoinen,.
kummukas* - -.
kummilta*®.
kumo: olla kumossa, -

32 t. -; mennä kumoon,-, ; lyö-

dä kumoon,,() .
kumoama|ton*-, -ttomasti-. -ttomuus4 -

/.

kumota |,-; (peruuttaa) |-, -^; (oikaista)|,-2
;

. tuomio,^ -.
kumouksellinen-.
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kumous3 (mullistus) nepe-; (peruutus);
(oikaisu) ;
(vallan-) 2

.

kumpainen == kumpi.
kumpi (kumman, kumpaa), ( );
ei kumpikaan, ,, -kin kummankin,; .
kumppa|ni; -; -nus3.
-nuus4.
kumpu* ®,^.
kumpuan tvm. v:stä kum-
muta.
kumpuinen.
kumu . -koppa -. -pohja ks. ed.

kun; ; kohta k.,; siksi ., -, - .
kuningas*-^
. -kunta.
-suku,. -valta,.

kuningatar*; -.
kuninkaallinen -,. -sesti -.
kuninkaallis|mielinen . -; s..
-mielisyys.

kuninkaanistuin -
. -linna -!. -mur-

ha , -mur-
haaja. -perhe. -poi-

ka;.

-tytär;.
-vaali .

kunnallinen,-.
kunnallisasetus -. -hallinto -. -halli-

tus , -lau-

takunta ks. ed. -maksut pl., -neuvos.
-viranomainen

pl. -virasto--.
kunnan|esimies --; (Venäjällä)
. -kirjuri -; (Venäjällä)-, -kokous -. -lääkäri. -sairaala, -talo. -tuomari, -valtuus-

mies -, -vanhin-.
kunnas -aan ®,.
kunne.
kunnes, .
kunnia3

/.; (kunnioi-
tus) , /.

(maine); pitää kun-
niassa,,;
kunniassa pidetty,-,; se on hä-

nelle kunniaksi, -, -asia-. -istuin



kunnia j äsen U kunto. -jäsen.
kunniakas* -kkaan.
kunniakirja.
kunniakkaasti.
kunnia|lahja no-. -laukaus.
-legioona -.

kunniallinen; -, -sesti,, -suus4
/.

kunniamerkki -.
kunnianarvoinen-, -. -arvoisesti -. -arvoisuus4-

/. -halu-. -himo. -hi-

moinen, -hi-

moisesti.
kunnianimi -;.
kunnianiloukkaus-, -loukkausjuttu-, -osoitus /. -te-

ko , -tunto.
kunnia|paikka -. -palkinto, -portti-, -porvari -

(.), -raha

/. -sana , -si-

ja . -ter-

vehdys-.
kunnia|ton* .
-ttomasti. -tto-

muus4
/.

kunnia|vahti -, -vanhus -. -vieras -, -virka -.
kunnioitettava2 -; A*, herra,-.
kunnioitettu* ,.
kunnioitta|a2*®,-,, -minen-.
kunnioitus3, -.
kunno|kas* -kkaan-. -kkuus4 -

/.

kunnollinen (kehollinen), (hyvä);
(kykenevä), -ses-

ti,. -suus4

/., /.

kunnostaa2 itsensä -, ^.
kunnostautua* ks. ed.

kunno|ton*, -; (katala), -tto-

masti;, -tto-

muus4
/.; -

/.

kunpa .
kunta2*,;
(Venäjällä) /. -ko-

kous .
kuntalainen ,.
kunto* f.,(-) /.; (jär-

jestys) ®; (tila); kunnon mies,; olla

kunnossa, -



kuohahtaa kuolo; laittaa, saattaa, pati-

na kuntoon, |*2,-22 .
kuohahtaa2* 1

,-^; (kiivastua) -^ ptt.

kuohi|las -aan ®2.
-ta2^, -.

kuohke|a4, -us4-
/.

kuohu;; miel-

ten ., .
kuohua (vaahdota)-
; (hyrskytä)

(-); (kiehua) 1
,-% (kohista).

kuohuinen; -.
kuohus: olla kuohuksissa,®;
joutua kuohuksiin,®.
kuokka2* ^. -vieras.
kuokkia*,-

1.
kuola2®.
kuolaimet (-in) pl.^/^.
kuolainen.
kuola! lappu -. -suu.
kuolata ^;-, -^.
kuolema2^ /.,-; en kuolemaksenikaan
muista,.
kuoloman| hotki .
-ilmoitus, -isku -. -kamppaus-

2
. -kohtaus, -rangaistus-

, -sanoma -, -synti. -syy-, -tapaus-, -todistus-, -tuo-

mio .
-tuottamus3, -tuska-.

kuolema|ton*.
-ttomuus4.

kuoleminen.
kuolettaa2 * |,-^.
kuolettava2.
kuoletus3; (ve-

lan). -laina-.
kuolevainen .
-suus4

/.

kuoliaaksi .
kuolin|haava, -hetki .
-huone .
-ilmoitus = kuoleman-, -pe-

sä . -päivä, -tauti-. -vuode-. -vuosi.
kuolla, ^(); ptt.;

(eläimistä) |,-.
kuollut -lleen,-; (eläimestä); s,; (vainaja) -; nousta kuolleista,|,-2

.

kuolo^ /.,.
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kuolonialainen .
-enkeli .
-hiljaisuus -, -ilmoitus, -isku. -kalpea. -kalpeus -. -kamp-
paus 2

. -kello-. -sanoma, -tuska.
kuoma2; (.-, -).
kuomi ^ ().
-reki .
kuona2.
kuono,, -koppa.
kuontalo /.

kuopanne2*;.
kuopata*|, -.
kuopiolainen a.;
s. t.-

Kyönio.

kuoppa2* ; kuopalla ole-

vat posket, .
-inen,.
-silmuinen.

kuoppia*, - ;
hevonen kuoppii maata, -.
kuopus3 .
kuore2

.

I. kuori (kirkossa).
II. kuori3 (puun) 2,
(leivän)

,
(munan,

pähkinän)^, (he-

delmän)^,,
(kellon)

,
(kirjeen).

kuoria,*;, 2 (^); . maitoa, 1
,® .

kuoriainen >2.
kuorimaton*;
(maidosta).

kuorinta* ;;.
kuoriutua* |,-.
kuorma2( -);(.), /., -ajuri. -hevo-
nen , -lai-

va .
-vaunut pl..

kuormallinen-.
kuormasto.
kuormata ,-^ ; |-, -*2.
k u mittain.
kuormitus3

.

kuoro. -laulu. -poika.
kuorsa|ta. -us3.
kuorskata, kuorskua -.
kuosi,;.
kuosikas* -kkaan (aistikas), ;
(muodikas).

kuovi 2
-.

kupari /. -kaivos-.
kuparinen.
kuparimalmi .
kuparinpitoinen.



kupaHsuoni 191 kuritushuonerangaistus

kuparisuoni .
kuparoida *2; |-,-.
kupata*,--.
kupeella (jnk.) ; (vie-

ressä) ().
kupera5.
kuperkeikka* ®2;
mennä kuperkeikkaa , -, -^.

kupertua* ,-^.
kuperuus4

/.

kupillinen -.
kupinnuolija3.
kupla2^ .
kuplahtaa2*.
kupletti*. -laulaja|, /.- .

kupo* ^.
kupoli (. - 1. -).
kuponki*.
kuppa|rauta .
-sarvi

,
®^.

-tauti. -tautinen.
kuppari .
kuppaus3 -.
kuppi* .

kupponen .

kupsahtaa2* 2
^,-

ptt,

kupu* (linnun) ^ (
-); (uunin), -
2; (lampun)^;

(kaalin-) . -kaali, -katto.
kupula5

.

kura^ ( -) /.

kuraattori .
,.

kurainen.
kurata |, -.
kure2

, -liivi -.
kuri;

;
(ruumiillinen); (kep-

ponen) /. ,

pl. /.; pitää kurissa, -
32 ;

millä kurin, -.
kuriiri.
kurikka3*.
kurikoida*^,2.
kurillaan .
kurimus3.
kurina3.
kurinpito*; ku-

rinpitoa koskeva,-, -rikkomus-®.
kurista 3

2.

kuristaa2|,-§;
(kuoliaaksi) |,
-$.

kuristua|, --
2

.

kuristus3. -tauti.
kuri|ton* .
-ttaa2* |,
-*£. -ttaja5-

., . -tta-

minen. -tto-

muus^-.
kuritus3 , .
-huone ,.
-huonerangaistus -



kurja 192 kustantaminen

.
kurj|a2,;
(katala); (häpeälli-

nen), -uus4-,.
kurjenmiekka.
kurki2*^ ra. -hirsi®2.
kurkis|taa2,-; -, -telia ks. ed.

I. kurkku* (kasvi) -
®2.

II. kurkku*; (kaula)
2

. -katarri, -keuhkotauti-, -mätä-. -mätäseerumi-, -tauti. -torvi, -ääni.
kurkottaa2* = kurottaa.
kurkun|pää /. -sol-

mu -tulehdus-.
kurnuttaa2*.
kuroa, -.
kurotta|a2* ^, -

inst.; |,
-§. -utua* ^,- inst.

kurpitsa.
kurppa2 *

kursailematon*-. -2.
-levaisuus4

/.-; kursai-

lematta, , -lu.
kursia|,-.
kurssi. -erotus-.

kurssilainen |, /.-®.
kurssin|alennus, -määräys-
®, -ylennys.

kurtata* ®, -,
kurtis|taa2 ®, - (-
), -tua ®, -
(
).

kurttautua* ®, -
(
).

kurttu* (ryppy);
(poimu) ; on kur-

tussa, |, -, -;
|, -, ;0; istua otsa

kurtussa,; mennä kurttuun,;®.
kurttuinen;.
kuski 2^.

kujssa . -sta.
kustannus3® pl.

/.,; (kirjan)-
(); elää omalla

kustannuksella,; elää toisen kus-

tannuksella, -. -arvio. -liike-.
kustantaa3* *^, -; (elättää)-

3
^; (kirja) |2,

-®.
kustantaja5 (kirjan) -

., /. -; (yllä-

pitäjä)| ., /.-.
kustantaminen ;.



kuta 193 kuukautinen

kuta . -kuinkin

kutea* *S ".
kuteminen .
kuten , -; joten ., --.
kutia tr. *2; intr.***.
kutis|taa 2 1

,®
(^). -tua,®.

kutittaa2* *S.

kutku®, --
|

*2, *2. -ttaa2*-*^, -, -tus3 -®.
kuto|a*®, -; (sukkaa,
verkkoa) *^, -, -ja5

|2, /. -;-|, /. -. -2,
/.;. -ma|kone -. -ma|kou-
lu . -|-
taito .
-minen ; .- (-), -mus3

/.

kutri. --.
kutsu; kutsut

pl. 2
^;

-ja5 m. -kort-

ti -.
kutsua 2(1)2 (-;-), -; pyytää jhk.,-, -*2 (,.; dat.); (nimittää),-2®2 inst.;

(pois, takaisin)|,- (); (kokoon)
-; . avuksi, -

; kutsumatta,.
kutsumaton*, -.
kutsumus3 ;
(toimi).

kutsunta3* (sot.).
-alue -®. -kuulutus-. -piiri-.

kutsut ks. kutsu.
kutteri* 2£.

kutu* , -aika.
kuu,^; (-kausi); ei kuuna päivänä,.
kuudenkertainen.
kuudennes3 .
kuudes -dennen .
-kymmenes (gen. kuuden-
nenkymmenennen)-; -sadas {gen. kuu-
dennensadannen)-, -toista (gen. kuuden-
nentoista).

kuudesti .
kuukausi 5 -kauden;
kuukauden kuluessa, --; kuukaudeksi,; minä kuukau-
den päivänä se tapahtui,-

? -kertomus. -palkka, -piletti-.
kuukausittaan,, --.
kuukautinen;-
sik.,.

13



kuula 194 kuulustella

kuula2; (tykin)^.
kuulajkas* -kkaan, -kka3*, -kkuus4-

/.

kuula|ruisku. -sa-

de .
kuulema2; kuu-
lemani mukaan,.

ktiuliaijtieu (jklle)-
(), -suus4-, /.

kuulija3| ., /.-.
kuulla 3

, -; kaik-

kien kuullen , -; muiden kuullen,; olin kuulevinani,; hän ei

ota tätä kuuleviin korviin,.
kuulo. -aisti-.
kuulostaa2

tr.|,-; intr. (näyttää) -*^.
kuulotorvi -®2.
kuultaa3* ;.
kuulu,-.
kuulua 3

, -;; (jklle)
3^ dat.; (jhk.)
3^ dat.;

(koskea jhk.)*^
dat., gen.,

gen.; mitä kuuluu,? ?? kummia kuu-
luu, -

; hän kuuluu sairastu-

neen,,; kuuluu kau-
niilta, ;
laki kuuluu näin,; näin kuului-
vat hänen sanansa,; se ei kuulu
asiaan,; hänestä ei ole

kuulunut mitään,; kuulu-
valla äänellä,,; mitä se

sinuun kuuluu, -; kenelle tämä kuu-
luu, -? ?

kuului|sa2, -; tulla kuuluisaksi,, --. -suus4
/.,

/.

kuulumaton*;
(tavaton) ,; hän on hävin-
nyt kuulumattomiin,, ; asiaan
k.,.

kuulumiset (-nen) pl. -^ pl. f., pl. /.,

kuulustaa2 (kysyä)-, *^
.; (ottaa selkoa) |-, -*^;
(tiedustella)-,; (tutkia)

(-), -;
(todistaja) |,-*^.
kuulustaja5.
kuulustella ks. kuulustaa.



kuulustelu 195 kuusikko

kuulustelu; (tut-

kinto).
kuuluttaa2* |,-; (-),
-; (avioliittoon) |-, -*2.

kuulutus3;-.
kuulututtaa2* ® -

t..
kuuluva2; (kaiku-

va),; (sel-

vä); . jklle,-; minun
kuuluville on tullut,;
asiaan k.,. -sti.
kuuma2, (polttava). -sti , -, -verinen-, . -verisyys4

/.

kuume2
;.

kuumeen|houre-. -tapainen -.
kuumen|taa3* |,-; (punaiseksi) |-, -^. -tua* |-, -; -, -^.
kuume|puistutus -. -sairas.
-tauti .

kuumottaa2* *§;; (hehkua) -
22.

kuumuus4 ; (ilman),.
kuunari.

kuun
|

keliä .
-muotoinen.
-pimennys.

kuunnelJa*, -;
(loppuun) |,-; (salaa)-, -; (totel-

la), -.
kuuntelija3| .,
/. -.
kuuntelu;-.
kuun

|
vaihe 2 .

-valo .
kuura2 , /.

-inen.
kuurilainen.
kuurna2.
kuuro; (sade-) -

. -mainen-. -mykkyys4 -. -mykkä-. -mykkäkoulu-.
kuuropiilonen pl.

f.; olla kuuropiilosilla,.
kuurous4.
kuusen|hako .

-käpy , -lat-

va . -näre2.
I. kuusi3

/<

II. kuusi5* (kuuden, kuutta)

(-); koll.

(-). -haarainen-, -jakoinen -. -kko* -.
kuusikko* ,.



kuusikerroksinen 196 kuvannoliinen

kuusikerroksinen -, -kulmainen -, -kulmio -. -kuukauti-
nen. -kym-
mentä , -kym-
menluvulla -. -kymmen-
vuotias-.
kuusinen.
kuusin]kerroin .
-kertainen,.

kuusi
|

päiväinen-, -rivinen-, -sataa (gen. kuuden-
sadan). -sivui-

nen .
kuusisto .
kuusi|särmäinen-, -tavuinen-, -toista (gen. kuuden-
toista), -tu-

hatta (gen. kuudentuhan-
nen) . -vuo-
tias. -vuoti-

nen ks. ed.

kuutamo
(- = pr.), -haave^. -ilta -. -maisema.

kuutio . -ala-.
kuutioida, -

-.
kuutio|juuri -, -mainen.
-metri .
-mitta .

-sisällys -, -syli.
kuuton*.
kuutonen .

kuuvalo .
-inen.
kuva2 (muoto), -; (taulu);-

2
;
(piirustus)-®; (muoto-) -; (veisto-),; (pyhäin-) 2

^,.
kuvaamaton*.
kuvaannolli|nen-, .
-sesti, -.

kuva-arvoitus.
kuvaava2 (jklle)-,
(dat.).

kuvaelma2.
kuvai|lla|,-*§.
-lu.

k u vain
|

palvelija -. -palvelus -.
kuva|kieli .
-kirja -, -lehti-.

kuvallinen-.
kuvanjihana ,, -kaunis -®, -, -leik-

kaaja -leikkely^.
kuvannoliinen = kuvaannol-
linen.



kuvanveisto 197 kylkirakennus

kuvan|veisto,-, -veistotaide-. -veistoteosH3BanHie.
-veistäjä . -veis-

täniö .
kuva|patsas 2

,-;, -posti-

kortti® -, -rikas.
kuvastaa2 |,
-*2.

kuvastin 4
-.

kuvasto.
kuvastua ,-*2.
kuvata|,-*2;
(piirtää) (-^),
-; (kertoen , kirjallisesti)|, -*§; (esit-

tää)
| , --.

kuvateos-.
kuvaton*-.
kuvaus3

;
(kuva); (esitys)-.

kuvautua*,-.
kuve2* (nivus) 4

- (
n-f)\ (sivu) 24

. ( -).
kuvernementinsihteeri -.
kuvernementti* 2

.

kuvernööri
-n|virasto -.

kuvikas*-.
kuvio, -luistelu --.

kuvitella* |,
-*2; ,-.

kuvitelma2.
kuviteltu*,.
kuvittaa2*.
kuvittelu.
kuvitus3.
kuvottaa2*: minua .,.
kvartetti*. -Jaulu.
kvartsi.
kyden tvm. v:stä kyteä.
kyetä1* ( . . .),.
kyhmy = kuhmu.
kyhäelmä2.
kyhäillä, -; -

^, -; (rakentaa)-, -; (kirjoittaa)-, -2;,-.
kyhätä ks. ed.

kyhäys3 ks. kyhäelmä.
kykenemä|ttömyys4 -

/. -tön* (jhk.)

dat.

kykenen tvm. v.stä kyetä.
kykene|vä2 (jhk.)

dat., akk. -väisyys4

/.

kykkiä* *2 -.
kyky* /.; par-
haan kykyni mukaan -.

kyljekkäin 6.
kyljys3.
kylki2* 24

.; maata kyl-

jellänsä, 3^ -\ -luu 2. -raken-



kylliksi IS kylvää

nus (pl. -, - 1.

-, -) ra.

kylliksi, kyllin,.
kyllyys4

/.;®.
kyllä ,, (tosin); (riittävästi)-,; k. kai-

keti,,;
. kai,; minä .
tulen, , ; jo sain
kyliakseni,.

kylläi|nen, -syys4-
/.

kyllästymätön*;
(kohtuuton).

kyllästyttää2* |,-2
*; (ikävystyttää)|, -®.

kyllästyä, --
2*; hän pian kylläs-

tyy siihen,; olen kyllästynyt

odottamiseen, -.
kylmentyä* |,-; (vilustua) |-, -*2.
kylmentää3*|,-*2.
kylmettyä* = kylmentyä.
kylmetä1|,-;, ®.
kylmyys4 24

.;.
kylmä2

s.
2
^,,

.; minun on

., ; huone on
kylmillään, -.
kylmähkö.

kylmäkiskoi|nen,, -sesti-. -suus4.
kylmän|arka. -vihat

pl. 6®2.
kylmästi.
kylmäveri|nen-, -sesti.
-syys4

kylpeminen.
kylpeä* 1

, -; (am-
meessa) 202 (-),® ; (löylyssä), -;

t
matkustaa

kylpemään,®.
kylpijä3;-; (kylpyvieras)--, .
kylpy*; (sauna) -; (amme-), -amme, -huone 3^;

(-), -kausi -. -laitos-; (parannus-).
-lakana -.

kylpylä3 kylpylaitos.

kylpy
|

paikka. -pa-

rannus .
-vieras .
-viitta .

kyltti*®.
kylvettäjä5|, /. -.
kylvettää2* 1

, -;
(vastalla), -.

kylvä|jä5 . -mi-

nen. -mätön*-. -ä2 (-
), -; (pelto)\&,- (-).



kylvö 199 kynsi

kylvö. -aika. -heinä. -kone ®.
-mies m. -niitty. -siemen.

kylä2®; (kirkon-) ce-

62; mennä kylään,®.
kyläillä ;*2. -ly,.
kylä|kirjasto -, -kunta.
kyläläinen ,.
kylän|juoksu -. -juorut-, -kokous-. -luvut (-ku) pl., -miehet pl., -nuo-
riso ,
-raitti ().
-tie .
-vanhin .
kymmenen (gen. = .,
part. kymmentä)^
(-).
kymmenennes3 -.
kymmenen|penninraha -, -tu-

hatta (gen. kymmenentu-
hannen) .
kymmenes 2 - -.
kymmenikkö*^ (-).
kymmeninen,; kymmenisen vuotta,.

kymmenittäin.
kymmen

|

järjestelmä -, -kertainen,-, -kertaisesti-, -kulmainen -, -kulmio-
-kunta -®, , -lu-

ku ; (kymme-
nys-) .
-markkanen -; (seteli) -. -miehinen --. -murtoluku-, -penninen -, -ri-

vinen, -sil-

mä (koru) , -si-

vuinen ;
-vuotias, -vuotinen-.
kymmenys3 (mat.)-; kymmenykset
pl.,, -järjestelmä -, -mies -. -mitta-. -vaaka-.
kymnaasi 2

. -lainen|, /. -®.
kymppi*^ (-).
kyniä^;|,
-^.

kynnetön* t..
kynnys3 ».
kynsi3* ^ .; (eläi-

millä)®^ .; hänel-

lä on pitkät kynnet (kuv.),;-



ky nsi harja 200 kysyä

ka vain kynnelle kykenee
(kuv.)

}
,. -harja-, -laukka-, -sakset pl..

kynsiä 1
,
-.

kynttelikkö* (katto-),
(pöytä-).

kynttilä3^ (g. pl. 1.

-), 111
. -niistimet

(-tin) pl. ,
-n

j

jalka. -n|-

pätkä®. -n|rannik-
ka . -n|sammutin. -n | sydän -2 m. -ruunu.
-sakset pl. .
-tali , -tehdas.

kyntä|jä5 . -niinen.
kyntää2**2
kyntö*. -lintu -2. -maa -, -mies . -ras-

tas >2. -vako^.
kynä2 2!.

kynäelmä2,-.
kynäilijä3 .,

.
kynäillä *^, -.
kynä|kiista -, -kotelo. -niek-

ka* .
kynän|pyyhin* .

-varsi .
kynä|piirros® -. -rasia. -sota-

, -veitsi -.
kypsentää3* (keittäen)-, -^; (paistaen)|, -; -,-22.

kypsi3 = kypsä.
kypsymätön* ,.
kypsyttää2* = kypsentää.

r

kypsyys4
/., -

/. -tutkinto --.
kypsyä ; |,-.
kypsä2 , ;
(valmis).
kypari.
kypärin

|
silmikko .

-töyhtö.
kyrsä2.
kyse: on kyseessä,.
kysellä; |-, -*^.
kysely; (tut-

kinto).
kysymyksenalainen -,-.
kysymys3; (virall.); mistä on .,? se ei

tule kysymykseenkään, o. -lause-. -merkki.
kysyntä3*.
kysyä, -

*2( .,); (vaatia),



kysäistä 20 kyökkäri

-; häneltä paljon kysy-

tään, -; tätä tavaraa ei ky-

sytä lainkaan,.
kysäistä *§ ptt.

kyteä*.
kytkeä|,-*2

dat.; (te .)|,-.
kytky, kytkyt -en (kaula-); (tekn.) .

kyttyrä5 -inen -, -selkä. -selkäinen -. -selkäisyys4 -
/.

kytömaa.
kyvy|kkyys4

/.,

/. -kkäisyys4

ks. ed. -käs* -kkään -,, -ttö-

myys4
/.,

/. -tön*-,.
kyy.
kyydi|tsijä3 , -. -tys3, -tä2*2 tm.,® jm.,® ptt,

kyyhky(nen)^ .
kyyhkysenpoikanen -®.
kyyhkyslakka.
-posti .

kyykis|tyä |,-® , -tys3. -tää2 -,^.
kyykkiä**2 -.

kyykky*: olla kyykyssä,-*2 ;
laskeutua kyykkyyn,®.
kyykäärme.
kyynel(e2

) ^,-
; heltyä kyyneleihin,* ptt.

kyynel|silmin. -tulva, -virta-.
kyyni|kko*. -Uinen.
kyynärittäin, -.
kyynär|luu .
-pää®^ .

kyynärä2
** .; -

4
.

kyyris|tyä 1
,-^; ks. kyykistyä.

-tää2 ; 1
,-*.

kyyry = kyykky.
kyyti*^,; (vauhti)

/., ^;
ajaa aika kyytiä, ®; yhtä kyytiä,, .
-asema .
-hevonen .
-maksu .
-mies, ^.
-poika-2.
-velvollisuus -, -väli.

kyökki*®; ks. keittiö.

-kalusto -, -mestari. -piika-
.

kyökkäri .



kyöpeli 202 kärsivällisyys

kyöpeli (-aro).

käden|käänne; kädenkäänteessä,. -liike. -lyönti;
-puristus .
-sija .

kädetön*.
käen|kaali. -piika

13
.

käetä* käkeän (aikoa)-
1

;
(luvata) -.

käherrys3®, -pihdit

pl. .
käher|tyä* |,-^, -täjä5-. -tää3* |,
-2.

kähe|ys4 ^. -ä4.
kähistä^.
käkeän tvm. v:stä käetä.

käki2*, käkönen
,

dim. .

käly (vaimon sisar) -, (miehen sisar)

,
(veljen vaimo)

.

kämmen /.; (käpä-
lä).
kämmenen |leveys, -levyinen.
känsä2

/. -inen -.
käpertyä*,-^; (langeta),

2^.

käppyrä: on käppyrässä,; mennä
käppyrään,, -.

käpy* ().
-lintu.

käpälä2, dim. .

-mäki: lähteä .-mäkeen,, 2 (2)-
kärisjtyä |,-; -tä^. -tää2|, -.
kärje|käs* -kkään-, -tön*.
kärjis|tyä ,-2. -tää2|,-.
kärki2* (pl. ),®2; (kengän)"8^.

kärkk| jä
5 .

-yys4
/. -äästi, , -yä* -

gen.

kärkäs* -kkään
gen., gen.

kärppä2*.
kärpänen.
kärpän

|
nahka -, -nahkainen -.

kärpäs|haavi. -läpsä -
, -sieni, -tatti -.

kärrykeli .
kärryt pl. ; (kaksi-

pyöräiset) .

kärsi|mys3,;. -mättömyys4 -
/. -mättö-

mästi .
-mätön*.

kärsivä2.
kärsivälli|nen;
-sesti. -syys4

/.



kärsiä 203 käsitellä

kärsiä, -; (kes-

tää) §, -; fste-^|*2,-®.
kärsä2 ; (norsun) xö-.
kärsäin .
kärttää2*,-.
kärfctyi|nen, -. -syys4

/. -sä2 = -nen.

kärven|tyä* |,-2^. -tää3* ^,
-.

käry /., ( -).
-ttää2* *^.

käräjä |asia .
-huone , -is-

tunto , -jut-

tu . -kirjuri

, -kunta. -n
|

kävijä
m. -paikka .
-päivä .

käräjät pl. ^, 2; kihlakunnan ., -; istua

käräjiä, ;
käydä käräjiä,*^.

käräjöi |dä *^, -nai-

nen.
käsi5 käden ^; tuohon
käteen, kättä päälle , no py-; omin käsin,-; käsillä, -, ; olla

kuoleman käsissä,; hän ei saa
mitään käsistään,; käydä
käsiksi /M.,,- .; sinne kä-

sin, ; aika
on jo käsissä, ,; tyhjin käsin,; tuli hätä käteen,.

käsi|ala. -kahakka
(-), -kirja, -kir-

jasto -. -kirjoitus /.

käsikkäin ;.
käsi|koukku: k.-koukussa, -kädessä, -kähmä -

(-), -kärryt pl.^. -laukku -. -liina 4
.

-lyhty .
-mylly .

käsin: sinne ., ,; etelään .,; mistä ., .
-kirjoitettu .
-kudottu -.

käsine2
.

käsii ompelukone -(). -peili, -puoli^. -puu
pl. . -pyyhe ^.
-raha ®. -raudat
pl. (-) pl. f.

-ruisku .
-saha , -sana-
kirja .

käsite2* ,-.
käsitellä* |,
-*£; |,-2

^.
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käsitettä|vy s
4 -

/. -vä2.
käsiteollisuus,.
käsittely;-.
käsittämä|ttö myys4 -

/.,-
/. -ttömästi-, -tön*,.

käsittää2* 1
,-

(^;, -, -, -);, -| (-;
-, -); (sisältää) |-

1
, -®;.

käsitys3; (käsite), 2
;
(mielipide). -kanta -,. -kyky -

/.,-
/.

käsitysten .
käsityö,; (ammattimainen)^, ^.
-koulu; -.

käsityöläinen,
(-).

käsityöläis|koulu-, -luokka -. -yhdistys.
käsi|varsi3* §. -voima; .--
malla,.
käskemätön*.
käskevästi.

käskeä ,-*2 dat.; 22 dat.

(kirjallisesti) -, -*2 dat.; (kutsua), -*2; (pyy-
tää) *^, -.
käsky,-; (kirjallinen)-; . -kirja;.
käskyläinen .;

(-aro).

käskyn|alainen (jkn.)-
dat. -alaisuus4

/. -haltija.
käsky|poika. -valta.
käsnä2 = känsä.
käteentuntuva-;.
käteinen; maksaa
käteisellä, -.

käteismaksu -.
kätellä* 1

, -.
käte|vyys4;
/. -vä2 ( -).

kätilö .

kätkeytyä* *, -.
kätkeä*, -; (salata),.
kätkyt /.

kätkö 4
-;

panna kätköön,,.
kättely.
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kättentaputus-.
kätyri (-aro);

(kuv.).
kätönen .

kävelijä3 (-aro).

kävellä *^;;, -.
kävely, ;

olen kävelyllä, -, -keppi .

-matka , -paikka. -puku.
-retki 2.
-tie -^.

kävellyttää2* *^ -.
käväistä*^,® ptt.

käydä (käyn, kävi)*^
tm., ® jm., ®
ptt.; (liikkua);
(tehdä käynti) |,-2*2; (juomasta) -
*^; (jstk.)®,-

inst.; käyden,-; hevonen astuu käy-
den, ;
kävin kirkossa,; miten asian kävi,; ei

käy laatuun, ;
kello käy jo neljättä,; huhu käy,; kauppa
käy huonosti,; käydä kaup-
paa, sotaa,

(-$), ();
käyköön miten tahansa,, ; minun

on käynyt samoin, ;
minun käy häntä sääliksi,; kuinka hä-

nen käy, -; se käy minulle kal-

liiksi,; kiinni jhk.,|, -^.
käyminen ^; -; (nesteen).
käymälä3 4

-.

käymäsiltä.
käymätön*-.
käynti* ^, 4

-;

(vieraissa); (as-

tuntatapa) , -kort-

ti .
käypä2* ; (sopiva).
käyristyä, -.
käyryys4^.
käyrä2,.
käyskennellä*.
käyte2*

.

käytellä* (käyttää)|-, -^; (pidellä)

inst.

käyttäjä5 .;
(.) .
käyttämätön*-.
käyttäytyä* 22.
käyttää2* |,
-^; (kuluttaa) |-, -^; (pitää käyn-
nissä) |*^, --

22 ;; (hallita)-
inst.; . jtk. hyväk-
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seen,, -
inst.; k. väärin,-; jättää jkn käytet-

täväksi,,-; käytettävänä oleva,.
käyttö* gen.,

inst. -kelpoi-

nen,-, -oikeus -
inst. -voima -

ra.

käytännöin jne?i -,, -sesti, -syys4 -
/.

käytäntö* ;; tulla käytäntöön,*^,® -.
käytävä2; -; (puistossa) -

;
(katu-).

käytöllinen = käytännölli-

nen.
käytös3; (kohtelu)

inst. -tapa.
käämi^.
käänne 2* ; (muu-
tos); (keikahdus). -aika -; (merkki-), -kohta -.

käännellä*,, *2.
käännytys3.
käännättää2* ® -.
käännös3, -; (kielellinen) -

; k. oikeaan, !
-kirjallisuus, -toimisto -.

kääntyminen.
kääntyä*,-*2;-, -^; (ympäri)^ ptt.\ (pois), --^; . jkn. puoleen,; .
kristinuskoon, ®; . ta-

kaisin, |,-2*^.

kääntäjä5.
kääntää3* |,-*2; |,
-^; (suunnata)-, -; (kielelle)|*§, - 2

2;

(usk.)|,-2*2;

. asia leikiksi, 2*^.
kääntö* . -silta.
kääpiö.
kääpä2*.
kääre2

;
(side)

;
(käärö) -®; panna kääreeseen,

(-), -.
-kaihdin* , -liina, -paperi-.

kääriytyä*,-^;,-.
kääriä|, -^;|, -^; (ko-

koon)|, -^^;



käärme 207 kööri Ja u hi

k. hihat ylös,,-^.
käärme2 2

.

käärmeen|myrkky. -purema. -sikiö (.)-.
käär|y

9
-ö®;-

, .

kääräistä^ -.
kääsit pl. .

-kö = -.
köhinä.
kohista^.
köhnä /.

köhä ®.
kököttää2* -.
köli^ .
kömpe|lys3 -
!», ®2. -lyys4

/. -lö = -lys.

kömpiä* tj., -2 (- . . .) jm.
9
-2 ptt.

köngäs* -nkään ».
köntys3 = kömpelys.
korista^.
körttiläinen.
köyden|punoja.
-pää, -pätkä®.

köyhdyttää2* |*^,-2^ ; -, -^.
köyhty|minen, -mys3-.
köyhtyä*, -;|-, -^; köyhty-
nyt,.

köyhyydentodistus -.

köyhyys4
/:

köyhä2 (|,-; -).
köyhäin|asianajaja-. -hoito. -huo-
ne .

köyhälistö.
köyhäsisältöinen -.
köyhän|apu -. -puoleinen -.
köyhästi.
köykistyä 1

,
-^.

köykkyselkäinen -.
köykäinen.
köynnös3 ^; (koriste-), -kasvi.
köyristyä = kyyristyä; -

1
,^.

köyry: selkä köyryssä,. -selkäinen,.
köysi5* köyden, -

; vetää yhtä köyttä,, -portaat pl.. -teh-

das .
köysistö,-

.

köysittää2* |,
-*2.

köyttää2* |,-*£(); (kiinni)|, -*^;
(kokoon) -.
kööri . -laulaja-. -laulu-.



laadinta 208 laatuinen

L.

laadinta3*.
laahata tm., -^ jm.,^ ptt.;^.
laahustaa2

: käydä l . ,
-; elää l.,^-.

laahus3.
laaja; (leveä)-; (avara)-; (suuri),-, -katseinen-.
laaja|lle; (kauas), -lta, -Iti;;.
hurjanpuoleinen -,.
laaja|näköinen-. -näköisyys4-

/. -oppinen-, -peräinen-;,, -peräisesti-;
-peräisyys4

/. -puheinen -. -puheisuus4-
/. -sanainen, -sa-

naisuus4 ks. ed.

laajasti,-.
laajasuuntainen.
laajemma|lta, -Iti-,.
Iaajen| n n s .
-taa3*,-.
-tua*, --.

laajeta1 ks. ed.

laajuinen (jnk.) -,, -
( .).

laajuus4
/.,-;.

laakea4 (litteä); (laa-

ja); (aukea) -.
laakeri. -puu-, -seppele -.
laakeroida -.
laakso, -inen-.
laama.
laamanni.
laantua* ,-®; |, --

2
.

laastari .
laastaroida,-^.
laasti .
laatija*, -;-,-; (sepittää)|, -^. -ja3 -

.
laatikko*.
laatikollinen -.
laatta*.
laatu* (laji) 24

-; (omi-

naisuus), -; ainoa laatuansa,--; ei se käy laatuun,, .
laatuinen (jnk.): minkä l.,

^, -.
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laatu|luvut pl.

pl. -maalaaja-. -sana -.
laava , -virta.
labyrintti*.
ladata*|, -*2.2.
lahja ®; (lahjus)®; saada lahjaksi,.
lahjakas* --,.
lahjakirja -.
lahjak|kaisuus4

, -kuus4 -/.» /.

lahja|kortti -( -). -näytäntö -. -palkkio.
lahja|ton*, -tto-

muus4
/.

lahje2* ;.
lahjoa 1

, -§.
lahjoittaa2* ^, -;, -.
lahjoittaja5|
., /. -.

lahjoitus3 ^,-. -kirja -, -maa-.
lahjoja5 .
lahjoma|ton*,. -ttomuus4

/.

lahjominen.
lahjonta3*.
lahjus3 ®.
lahko(*),;
(puolue) 2

;
(ryhmä)

; (usk.) ;
(luonn.). -kunta-.
lahkolaijnen, -. -suu s

4-.
lahna ^.
laho ; s. /.

-kanto , -puu.
lahota ^ (; -);, ^; lahon-

nut,.
lahti2*;.
laidatusten 6.
laide2* ^, 24

-.

laidoittaa2 * |,-.
laidun* laitumen 2

,; käydä laitumella,^; käyttää laitumel-

la,^ (- . .). -maa ks.

ed.

laiha,.
laihahko, xy-.
laihduttaa2* |,-2.
laiho; -
^.

laihtua*, -;-
ptt.; laihtunut,-, -.

laihuus4
/.

laikka* 2.

laillijnen,-; (oikea);
laillisessa järjestyksessä, -. -sesti, -.

laillistaa2 |, --;.
14



laillistus 210 lainkäyttäjä

laillistus3 .
laillisuus4 /.,-

/.

laime|a4 (heikko) ,
(veltto), (välinpitä-

mätön), -as-

ti , , -ntaa3*, ;
(jäähdyttää) |,-,2*(asettaa)[1

,-® (), -ntua*, -ta1|, -; -
1

,
-® ();|,-2

. -us4

/.,.
laiminlyö |dä (jättää tekemät-

tä) , --; (jättää huolta pitä-

mättä) , -* prep.; (päästää
käsistään), -*2; (olla välittämättä),-^ inst.

-lninen, -nti-,,
laimis|taa2 |*2,-22 inst.; -,-*. -tua (juo-

masta), -
2

.

laina, (
/. ; . ), (vel-

ka) 4
*; antaa lainaksi,^,® -; kirja on lainassa,-.

-kassa , -kir-

jasto .
lainaksisaatu.
lainalai|nen, .

-suus4 -.
lainaniantaja?»®.

-ottaja. -kuole-
tus .

laina
|
rahasto. -sana-, -tavara() .

lainata (jklta — ) (ot-

taa lainaksi) 1
,-®() ;22 (-),®-, , -; (jklle =) (antaa

lainaksi) ^, ®, ,; |,- .
lainaus3 (jklle =)-,; (jklta = -
) ( I.;
. ), -laitos. -merkit pl.

pl. f.

laine2.
lainehtia*

(-).
lain|haku ,.
-huudatus3 coBepuieHie-, -huuto-.

lainkaan: ei L,

t., t..
lain|kohta .
-kuuliainen-. -kuuliai-

suus .
-käyttäjä . -käyttö,
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^. -laadinta*-. -laatija3-
m. -mukainen-, -mukaisesti -. -mukai-

suus4
/.,

/. -määräys. -opilli-

nen. -opilli-

sesti, -oppi -. -oppinut -, . -py-

hyys4 , -py-

kälä .
-rikkoja -, -rikkominen, rikko-

mus , -ri-

kos. -säädän-
tö*, -sää-

täjä5 . -tul-

kinta*, -tulkitseminen-, -vastainen, -vastai-

sesti, -vas-

taisuus4 -
/. -voima; l.-n saanut,-.

-voimainen -, -vääristely-.
laipio ; (väliseinä)

;
(välikatto)6 2.

laisinkaan = lainkaan.
laiska; heittäytyä

laiskaksi,§-2; ol-

la l., §.2.
laiskanilainen, -puoleinen. -päivät pl.-, -työ.

laiskasti.
laiskiainen.
laiskistua |,-§ /..
laiskoitella* ^-2,.
laiskoittaa2*: minua L,.
laiskuri|, /. -^.
laiskuus4 /.

laita* (sivu) 24
- ( -);

(laivan) 4
-;' (syrjä)

4
- (pL -); (asian-) -; metsän lai-

dassa, ; kerro

kuinka (asian) laita oli,;
kuinka sinun laitasi on,? niin on
(asian) laita, -; kuinka terveytesi

l. on, ?
onko se (nyt) laitaa, -!-! -kaupunki-, -tuuli.

laitattaa2* ® 1. .-
***,.

laite2* (valmiste) -,;-; (koje),-.
laitella* ks. laittaa.

laiton*.
laitos3,-; (); (kor-

jaus)
;

(painos).
laittaa( 2

)* (tehdä)-, -;
(valmistaa),-; (järjestää)-,; (korjata)



laittautua 212 lakata,-;-, -§; (lähettää)|, -®; (moit-

tia)^,.
laittautua* ,-22 (-); -, -; I. matkaan,.
laittojmasti .
-muus4

/.,.
laituri /.

laiva ^®; .;
(höyry-), (purje-); astua lai-

vaan, *^,®^; astua laivasta,, --
*; I. laskee rantaan,^, -kont-
tori .
-kulku,-. -laituri

/. -liike -. -lippu^. -lista-. -lyhty

t.-, -matka-. -matkus-
taja -. -miehistö, -mies.1|ankkuri ^.
-hylky 1., -isäntä-. -kansi, -kap-
teeni , -las-

ti , -luukku. -masto .
-rakennus.
-ruuma. -rakentaja

. -suorit-

taja*opa.
-varustaja,.
-varustus -.

laiva, poika m. -por-

taat pl.. -päiväkirja^. -päällikkö^. -reitti. -satama
/. -silta /. -veistä-

mö .
laivasto.
laiva|telakka . -veistä-

mö .
-vene , -väki-^. -väylä = -reit-

ti.

laivuri 2^.1 2^,; 2%
(ominaisuus) ,; millä lailla, -; aika lailla,,.

lajitella* ,
(-^), -.

lajittelu .

lakaisematon* -.
lakaisija3 |, /.

-.
lakaista 32 (-...);|,-3

; -.
lakana5^.
lakastu|a, - 2

, -ma-
ton*, -miuen. -nut.

I. lakata*,-®; (loppua)|-,-2*^; (tauota), 2,

II. lakata*|,- ().



lakea 213 1 un na likatu

lakea4 (aava), (laa-

ja); (tasainen).
lakeija3.
lakehien.
lakeus4.
I. laki2* (välikatto) -
®2; (pää-) 4

-; (suu-); (huippu)
,®.

II laki*/^-,; (sääntö)-,, -asia. -asiaintoi-

misto ,. -a|sää-

tävä, -eh-

dotus. -kie-

li . -kir-

ja . -koko-
elma ks. ed. -mies.
-määräinen ,, -määräys-.

lakiii| lippa*®2. -te-

kijä.
laki

|

pykälä -, -sana -. -tiede,, -tieteelli-

nen.
lakiton* ; lakit-

tamin päin.
lakivaliokunta -.
lakka ^; (vernissa).
lakkaamaton* |-,-.
lakkapää -.

lakkauttaa2* (lopettaa)-, -2*2; (pysä-
yttää)|,-§; (poistaa) |-, -^;,
-2; /. lehti, -.

lakkautus3 ;;.
lakki* , dim.-

;
(hattu); (lippa-)

.

lakko* ; lakossa

oleva,. -julistus.
-kassa -
, -komitea-. -lainen -.
-liike .
-petturi.

lako*: ruis on laossa,.
lakooni|nen.
-suus4.

lakritsi.
lama; kaikki on lamassa,;
mennä lamaan, -
***,® -.
lamaantua*, lamautua*-*2,® -.
lammas*- 2 (-

1. -), , -hoito-, -kartano-
30

, -koira , -lai-

dun .
-lauma . -nah-
ka ^,-

, -nahkainen.
-nahkaturkki



lammasnavetta 214 lapikas. -navetta -
( .paimen.

lammikko* ^.
lampaanjhoito.
-kyljys .
-paisti .
-liha, -villa -.

lampi2* 2.
lamppu*; (pyhäinku-
van edessä), -harja, -matto, -myy-
mälä .
-varjostin. -öljy.
lampunjalka -, -katku -, -kupu -^. -lasi -, -sammutin. -savu, -sydän-^, -valo-.
lampuoti* -.
lampuri,^.
langanpää .
langaton*.
langennut.
langeta*, 2

2;^, -; (kompastua),-
^; hän oli vähällä L,; mi-
nun osakseni lankesi,; ääneni
on langennut, ; ar-

pa on langennut,.
langettaa2* ^-2, -; l.

tuomio, *^; l. sak-

koon,^.
lanka*; (rihma)-

;
(metall.).

lankainen.
lanka|kerä ®2. -rul-

la , -vyyhti -
®2.
lankeematauti -.
lankeemus3.
lankku* £.

lanko* (vaimon veli) -®, (miehen veli) -®, (sisaren mies)®.
-mies ks. ed. -us4^.

lanne2* 2. -luu -.
lannistaa2|,-;|,-2*2;|, -2.
lannistua, 22-.
lannistumaton* -,.
lannoittaa2* |,-*^.
lannoitus3. -aine.
lanta*,, -ta-

dikko , -tun-

kio , -vesi.
lantio 4

-.

lantti* .
lanttu*.
lapa*

;
(airon)-

/. -luu .

lapanen .

lape2* /.

lapikas* -^.



lapinkieli 215 lasimestari

lapin|kieli. -koira.
lapio,®, -.
lapioida 1

,®.
lapiollinen (jtk.) --.
lapioittain.
lapionvarsi .
lappalainen s. |-®, /. - ; . -.
lappalaislakka, -asunto -, -kota2*-, -kylä-, -perhe.
lappea4.
lappu* 3 (pl. -),®2.
lapsek|as* -.
-kuus4.

lapsellijnen, -, -sesti -.
-suus4.

lapsenjhoitaja (g. pl.

- 1. -), . -hoito. -itku, -kenkä-. -lapsi,
/. , -leikki -, -mieli. -päästö, -päästölaitos-, -ruoka -, -tyttö ^, -vau-
nut pl. .

lapse|ton*. -tto-

muus4
/.

lapsi (lapsen, lasta)® .,®; lapsena ollessa-

ni, ; (lap-

suudessa) . -kul-

ta 30
, -lauma-. -ntima2®, /..

-parka ®, -puo-
li ks. -ntima. -rakas -. -vuode
pl. .
lapsukainen .,

30
.

lapsuuden
|

aika. -ikä. -koti. -kumppani. -muisto. -ys-

tävä .
lapsuus4.
laputtaa2* ®, -.
lasertaa3*, -;-, : .

lasi ^; (ruutu)-; (juoma-) -; (ryyppy-)
;

(lampun-) -, -astia -, -helmi.
-kaappi, -kauppa-, -kauppias--, -kupu -.

lasillinen -.
lasi|maalari, -maalaus -.
lasimainen,.
lasimestari.



lasinen 216 lasku

lasinen.
Jasin|hionta*, -puhallus3-. -puhaltaja^-. -ta-

painen.
lasi|ovi .
-palanen 30

, -pal-

lo . -pul-

lo , -putki -
, -ruutu, -silmä. -siru

30
.

lasittaa2*, -;-, -.
lasi|tehdas -. -teokset pl.-.
lasittain;-.
lasitus3; -

/.

laskea (päästää),*^;|, --
***; fpois) -; (lähem-
mäksi) -; (sisään) -;
(ulos) -; (hajalle) -;
(alas) -; (juoksuttaa) -
*2, -; (kaataa pois)|, -; (arvoilla)|, -;
(luvuilla), -; |-, -; (alen-

taa) |, -*
(); (aleta)-, -*; (painua)|, -*^; I.

lentämään,®;
l. seppele haudalle,-^ ;
l. perustus,^-; /. valtansa alle,

|, -2; /. ka-
tu,*2,- ,1.

järvi, *^ .
I. matkustajat maihin, -*; /. kauppaan, -*2 ; I. val-

heita, ®; I. yhteen,, -; I.

leikkiä, *^, -; au-
rinko laskee, -; joki laskee mereen,;
l. mäkeä, .

laskelma2,.
laskento*.
lasketella*.
laskeuma2

.

laskeutua* ,-*; ,*^; ,®; *^; l. pit-

källeen, ®; l. polvilleen,^,® -; rakennus laskeutuu,.
laskiainen.
laskiais|huvit pl.-, -sunnuntai^. -viikko-, .
laskija3.
laskimo.
laskoksellinen,.
laskos3

.

laskostaa2,-**.
lasku ,;
(laskelma); (ti-

li) ; (auringon) -; (mäen); maksaa L, -



laekuaika 217 latuskainen

*2 ; minun
laskujeni mukaan, -
^ ; panna jkn
laskuun, *^^. -aika -, -erehdys. -erehdysrahat pl., -esi-

merkki -, -harjoitus-. -kone, -lauta

pl. . -oja -. -oppi. -paikka.
-sana ^.
-silta .
-tapa .
-vihko .
-virhe .

lasta 111

;
(muurarin)

;
(lääk.) -®2.

lastaaja5.
lastaaminen .

lastata *2; |-, -*2.
lastaus3 , -laituri

/. -miehistö -
pl. . -paikka.

lasteu|huone (-).
-kamari ks. ed. -kasvatus. -kirja, -koti-. -lapset pl.-

pl. -lelu, -lääkäri. -opettaja. -opetus -. -sairaala -, -seimi pl. .
-tarha . -tauti

. -vaatteet

pl. , -ystä-

vä .
lasti; laiva on lastissa,, -alus.
lastin|purkaus .

-lähettäjä-
.

lastu
;

(höylä-)

, -kasa -. -vasu.
lataamaton* -.
lataaminen.
lataus3 ks. ed.

latelen tvm. v.stä ladella.

latina /.

lätinäinen.
latinankieli.
latinki*; pyssy on la-

tingissa, .
latkia 1

.

lato*.
latoa* 2^; (kir-

jap.) |,-202.

latoja5.
latoma2. -kone -.
latomo (-).
lattia3^; lattialla, -, -harja .
-lauta, -matto-^,().
-uho, -veto: täällä on kova
L, nö-. -vasa .

latu*; kulkea samaa
latua,® .

latuskainen.



latva 218 lauluääni

latva, ;

(joen) . -pää.
latvata|, -*.
lauantai; lauantai-

na, ; lauantaisin,. -ilta -.
lauantainen.
lauantainnumero.
laudan j kappale, -pätkä -®2.
laude2*

: lauteet pl. ,®^.
laudoi|ttaa2* |,-*().
-tus3

.

laueta* (purkautua) |-, -*2; (hervo-

ta), -; pyssy lau-

kesi, .
lauha (leuto), (peh-

meä) , (leppyisä), (hillitty)-, (hiljainen).
lauhduttaa2* |,
-2;,-; (jäähdyttää) |-,-2*2.

lauhkea4 (ilma),,.
lauhtua*|,--
^; ilma lauhtuu,; viha

lauhtuu, ;
myrsky lauhtuu, -.

laukai|sta, -; pyssy ei laukai-

se, . -su.
laukata* *^, -.

laukaus3.
laukean tvm. v:stä laueta.

laukka* (sipuli); (ne-

listys); täyttä lauk-

kaa, .
Jaukki* (hevosesta) -

.

laukku* ^, .

-ryssä.
laula|a ®, - 1. -.
-ja5 ®2, (kirkossa)

(-aro), -jäiset pl..
r
-ja-

tar*. -nta3*.
-ttaa2* ; mi-
nua L, .

laulella.
lauleskella ks. ed.

laulu ; 30
,
-

, -harjoitus
,

2
. -iltama-

2
^. -juhla-. -kap-

pale . -kil-

pailu .
-kirja. -koulu. -kunta --. -lava. -lintu.

laulun|johtaja -. -opettaja -. -opetus -.
laulu

|
numero -
. -näytelmä

. -rastas .
-runo -. -runous -. -seura. -tunti. -ääni rö-.



lauma 219 laveus

lauma ^, (parvi) 2
,

(joukko)
laumoittain, -,.
laupeuden

|

sisar -. -työ-.
laupeus4; (sääli).
laupiaasti; -.
laupias-;.
lause2;.
lauseenjäsen (-).
lausejakso.
lauselma2.
lauseopillinen -. -oppi.
-parsi3*. -raken-
nus -.

lausua (ääntää)-, -®; (tuoda ilmi), -* (-);
(kertoa) |,
-*2; (puhua),*^; (täit.)-^, -®;-, -; I. ajatuksen-

sa jstk., |,-* (-)-.
lausuja5.
lausunto*,;

2
.

lauta* £. -aita-.
lautainen, -.
lauta|kasa^ ( -). -katos .

-katto .
-kunta -, -laatikko. -lasti -. -mies -.

lautanen .

lautas|hylly -. -liina®.
lauta|peli pl. /. -pi-

ha . -seinä

.

-vaja.
lautata*|, -.
lautta* ^; (lossi) -. -silta .
lauttaus3 , .

-paikka.
lauvantai = lauantai.

lava pl. .,-; (kasvi-) ^; (ma-
kuu ) pl. f.; (näyttä-

mö-).
lavantauti. -nen-.
lave|a4,,; (seikkaperäi-

nen), -asti -,, -.
lavennus3.
laventaa3*, --;, -.
laventua* ,-.
laverrella*.
laverrus3^.
lavertaa3*.
lavertelija3|2, /.-.
laveta1 = laventua.
lavetti*.
laveus4

/.,-.



lavitsa 220 leikki

lavitsa .

legenda.
legioona2.
lehahtaa2* (lentoon)-,$2; (tuu-

lahtaa) ; (tulesta),.
lehdekäs* -kkään-.
lehden|lähtö .
-muotoinen -, -silmikko®-, -varsi ^.

lehdetön*,.
lehdistö^.
lehdittää2*,-*.
lehdittyä* ,-.
lehmus3 , -kujanne2*.
lehmä2.
lehmän |kielo. -li-

ha , -maito. -paimen^. -tatti

-vasikka®. -vuo-
ta .

lehteri pl. .,-
2

; -paikka -.
lehtevä2.
lehti2* (kasvin) 32 (pl.

-.) (kirjan)2( pl. -);
(sanoma-), -kuja-

2
, -kulta -, -kuusi.

-maja® -; (.), -metsä. -puu

, -tupak-
ka .

lehtiäinen ^ (pl. -,
-) .

lehto* (g. pl. - 1. -).
-kurppa. -lapsi -.

lehtori.
lehvä2 ®.
leija .
leijailla ^, -
***.

leijona2 ®.
leikata* *; (irti) |-, -*; (poik-

ki) -; -; (ympä-
ri) -; (ommeltavaksi)2, -; (lääk.),
-; leikkasin kä-

teni, ^; /.

tukkaa, ^, - -.
leikellä* ks. ed.

leikikäs* -kkään ks. seur.

leikillinen,-, -sesti, -syys4

/.

leikin |asia®, -laskija3|2, /. -. -lasku,

-teko®.
leikitellä*.
leikkaaja5 6|, /.

-; (viljan) ^, /..
leikkaus8 ; (läpi-)|; (poikki-) -,-; (ruumiin) 2

;

(vaatteen) . -haava. -huone-. -pöytä -.
leikki* 2,, (pila)®; leikillä, ,



leikkikalu 221 leivänpuute; laskea leikkiä, -
***; l. sikseen,^; leikin vuoksi,^-, -kalu 111

.

-kalukauppa. -kenttä-. -koulu-, .
-kumppani -.

leikkiminen.
leikkijpuhe , -sota-

pl. .; käydä l-so-

taa, ^.
leikkisyys4

/. -sä2.
leikkiä*, -.
leikkuu, -aika, -kone, -lauta. -mies .
-väki pl. .

leili (nahka-) ^,
(puu-)

leima ^,^
(pl. -) .; (>.)-®.
leimaamaton*.
leimahdella*.
leimahtaa2* |,-;|, -^.
leimahdus3 (pl.

puutt.), 2
.

leima|maksu. -merkki
, -paperi.

leimasin^ (pl. -)
. -kaivertaja -.

leimata^ (-());|, -^-.

leimu (pl. puutt.).

leimuaminen.
leimuta.
leini

leinikkö*.
leipi- = leipä-.

leipoa®.
leipoja5 ±-£ (pl. - 1.

-) .
leipoma|tupa 30

.

-uuni .
leipomo 30

,-
(-).

leipuri !•£ (pl. - 1.

-) .,.
leipä2*; (ravinto) -,; jokapäi-
väinen /., ;
ei lyö leiville,, -huoli -. -kannikka-. -kori, -lapio, -muru(nen)-. -pala(nen) -. -puoti-

(-), -viipale.
leiri .; asettua lei-

riin,,--^. -elämä, -kokous. -paikka.
leiriytyä*,-^.
leivinuuni .
leiviskä3.
leivo 1®.

leivos3 ;
(-aro).

leivän
|
hinta : .

-kuori . -puu-



leivättömyys 222 lentää

te -.
leivättömyys4,® .
leivätön*.
lekkeri 1®.

lekottaa2*.
lellikki*® .;-®.
lellipoika -®2.
lellitellä* (-),
-.

lellittely.
lelu 111

, -kauppa-.
lemahtaa2* -

2
.

lemme|kkyys4
/.

-käs* -kkään ,;.
lemmen|boureet pl.-. -jumala,. -jumalatar, .
-juoma -. -juttu -. -laulu .
-liekki , -seik-

kailu -. -tarina .
lemmetön*.
lemmikki* |®, /.-; (bot.) .

lemmin tvm. v:stä lempiä.
lemmitty*.
lempeys4

/., -
/.

lempeä4 , .
-sti.

lempi2*®2 (inst. -66

), -lapsi .

-runoilija .
-ruoka .

lempiä*.
lempo* 3

,®.
lemu . (hy-

vä), (paha).
lemuta, (hyvältä), (pahalta) -.
leninki*.
lennellä*,.
lennokas*--,; -*.
lennokkaasti.
lennoton*,.
lennähtää**2 ptt.

lennätin*; ks. säh-
kölennätin.

lennättää2 * , -*; (viedä nopeasti)-® t.® 1.

ptt.; (sähköttää).
lento*; lennossa,; lähteä lentoon,-*2 ptt. -hiekka ^-. -kala, -kirja(nen)-, -kone -, -kykyinen-, -lehti^®2. -muisku-. -taito-, -tähti -.
lentäjä5.
lentää3* tm., -*2 jm.*2 ptt.;

(ylös)|, -*2;
(alas) -; (luokse) -;



leopardi 223 leuto

(ohitse) -; (pois) y-; (si-

sään) -; (ulos) -; (ylit-

se) -; ovi lensi auki,.
leopardi.
lepakko* ^.
lepikko*, lepistö -.
lepo*,,
(rauha); mennä, pan-
na levolle,,®, (maata)®.
-aika , -het-

-ki , -paik-

ka ,.
-päivä , -sija; (makuu-)-

/. -sohva .

-tuoli .
leppeys4 /.,-

/.

leppeä4,.
-sti,.

leppyi|nen, -sä2,-.
leppymättömyys4-

/.

leppymätön* -.
leppyä*|, --
^;|,-^

inst.

leppä2*.
leppäinen.
leppäkerttu* -

;
(lintu) .

-lintu .

lepuuttaa2* ^, ®
1..

lepytellä*, lepyttää2*-,;
(sovittaa) |,-2.

lepään tvm. v:stä levätä.

lepäillä ks. levätä.

lerkku*.
lerkkua*.
lerppa*: olla lerpallaan, -

2
; lerpallaan oleva,, -huulinen -. -korvainen -.

leseet (-se2
)

pl..
lesken|apu nocö-. -eläke .
-juoksu pl. f.

-vuosi .
leskenäolo.
leskeys4.
leski2 |®2, /. -£;
olla leskenä,;
tulla leskeksi, .
-kassa , -kei-

sarinna -, -mies -®2. -rouva ^.
leskiset pl. pl. f.

olla lesk isillä,.
lesti .

Iestä|,-; les-

tyt jauhot, .
letittää2* ®;-, -®.
letkaus3; (pistos)

.

letku 2
^, 2.

letti* ^.
leudota1 *|,--
^.

leuka*®; (-pie-

li) /. -luu

/. -parta , -pie-

li /.

leuto*,,; I. ilma, /.



levennys 224 Mellakoitsija

levennys3.
leventyä* ,-.
leventää3*

|
, --.

leveys4; (laajuus)

/.; (täht.)-^. -aste -.
leveä4; (laaja) -,, -har-

teinen.
leveähkö.
leveä)juovainen -, -lehtinen-, -lierinen.
leveälti.
leveä

|

nokkainen-, -pyrstöinen-. -raitainen -, -rintai-

nen.
leveästi;-.
levinnyt.
levi|tellä* ks. -ttää. -ttäjä5

., /.-. -ttää2* -, -; (asettaen)|,-; (le-

vittäen),-® (); (.), -2.
levitä, --;-, -^.
levolli|nen, -; -sesti.
-suus4.

levo|ton*,-, -ttomasti-

. -ttomuus4 -.
levy (metalli-) 13

,

(kivi-) **, ®;
(läkki-).

levyinen; kahden
metrin L,.

levy|katto, -seppä-.
I levä2 .
II levä: kirja on levällään

,; siivet le-

vällään, -.
levähdys3,-
®, -aika .
-paikka ,-.

levähtää2*^ ptt.

leväperä: jättää leväperään,,; |, --*2.
leväperäinen ,. -sesti-,. -syys4 -

/.,

levätti* /., ^.
levätä* |, --^; (maata) 3

^;

(nukkua) ®; I. laake-

reillaan, -.
liata* likaan, -;, -.
liehakas*-.
liehakko*^.
liehakoida* dat., -.
liehakoitsija 3 = liehakko.



liehua 225 lihallisuus

liehua; (hääriä)*^; liehuvin li-

puin,.
liehuttaa2* ( *

)

(- . . .),.
lieju ; 5

- /.

liejuinen.
lieju

|

pohja .
-pohjainen.* . f., panna
liekaan, (-).

liekitin* .

liekki* (pl. puutt.);

(tuli) ®2 m.
liekku* /.

liekkua*.
liekuttaa2 *, -.
liemi4 ( c-y),. -kauha-

, -kko*-
, -lautanen, -malja

= -kko. -ruoka.
liene] n, -t, -, -mme, -tte,

-vät apuv ., -, ;
hän lienee tullut, -; lieneekö se

totta, ;
lieneepä niin,.

liereä4 ^-.
lieri3^ ().
lieriö.
liero^.
liesi5 lieden^; 5

- /.;

(pajassa).
lieska (pl. puutt.).

liete2 *,.

lietsoa|, -.
lietteinen , -.
liettualainen s. ®;
a..

liettyä**^;, -.
lieve2* ^;,-
; (laita) ^ (pl. -)®; hameen liepeet,; jnk. liepeel-

lä,, -
.

lievennys3,-.
lieventyä* ,

2
; |,-2

.

lieventää3* (helpoittaa) -, -^; (heikon-

taa),;
(lauhentaa) |,
-^; lieventävät asian-

haarat, ^.
lievitys3.
lie|vyys4 /.; -

/. -vä2;.
liha ^; (.)
f., (lihavuus) /.;

olla hyvässä lihassa,. -annos.
lihakas* -kkaan;.
litia|kauppa -, -kauppias ^.
-keitto.

lihaksinen.
lihaliemi.
lihalli|nen;-. -suus4-

/.

15



lihamakkara 226 liikepula

liha | makkara^ (n.

pl. -), -mehu. -piirakka. -puoti
= -kauppa, -ruoka.

lihas3,. -voi-

ma .
liha|va2,;,, -vuus4

/.;.
lihoa, -; -, -.
lihoittaa2*, - -;,--^.
lihoitus3.
lihota = lihoa.

liiaksi.
liiaksua .
liialli|nen,;
(kohtuuton);
-sesti,-. ^suus4,

/.; (äärim.)

/.; mennä liialli-

suuksiin,,-.
liian,.
liiatenkin, -.
liidellä* *^, -.
liiduta*^, -.
liietä 1* liikenen; |,
-*£; Uikeneekö sinulta

rahoja,.
liika* 5. ®, -®; (kasvain);
.,; adv.; vaatia liikoja,

-
; se on jo liikaa,

(); minä
olen täällä liikaa,; puhua liikoja, -

t.;, -.
liikahtaa2* |2,-^; |,-.
liika|liha , -maa, -mak-
su.

liikanainen = liiallinen.

liike2*; (ajo);
(kulku) ; (kauppa-); läh-

teä liikkeelle,,, -ala, -apulainen-. -elämä, -kannallepano -
2

, -kanta: asettaa

l. -kannalle,

(-). -kumppani-. -keskus. -kustannukset pl..
-maailma,,. -mies,,.

liikenen tvm. v:stä liietä.

liikeneuvot .
liikenevä2.
liikenne2*; -

. -päällikkö -.
-taksa.

liike|paikka .
-pula -; .



liikepääoma 227 liittosopimus

-pääoma -. -toimisto(), -tuttava.- .
-yhteys; -, .
-yritys -.

liikkeenharjoittaja-;.
liikkiö 2!
liikkua*, -^; liikkumatta, -.
liikkumaton* -, -ttomasti-. -ttomuus4-

/.

liikku|va2, -vai-

suus4
/.

liikunto*,-.
liikutettu*;-; (viinasta) -.
liikuttaa2* , -;|2,-^;
(koskea),-2 1. ; tämä
sanoma liikutti häntä sy-

västi, -; mitä se

sinua liikuttaa, a -.
liikuttava2.
-sti.

liikutus3, -.
liima.
liimaantua*|,-.
liimainen.

liimata (2);-, -^; (yhteen) -.
liimaus3

.

liimaväri .
liina (pellava) ®; (-vaa-

te) ^; (huivi) -
2. -harja^, -kangas ^,^.

liinainen; (paltti-

nainen),-.
|

liina vaate ^,-; l.-vaatteet, .
-vaatekaappi. -öljy .

liioin, -.
liioitella*,-; liioittelematta, -.
liioittelu.
liiseet (-se

2
)
pl.^ (-)

pl. /•

liista®.
liiste2 .

liisteri.
liisteröidä |,-^().
liite

2*, (täyden-

nys), (lisäys); (alku-) -
;

(jatkos)-
;
(sauma) .

liiteri.
liitonarkki.
liitos 3 ^,.
liitto*; (sopimus) -; tehdä L,-,-^ .
-kumppani. -kun-
ta. -lainen.
-sopimus.



liittoutua 228 likoon

liittoutua* ,-*.
liittovaltio -.
liittyä*, --2 inst.;-,-2 dat.

liittäytyä* ks. ed.

liittää2*, -^;
(lisätä), --; (panna oheen)-,-^ dat.

liitu*. -inen.
liitumainen.
liitupala (non) ,®2.
liituta ^;|,
-^.

liitää2* ^; (kiitää)
3

.

liivi (nais-),;
(mies-).

liiviläinen a.; s.®.
lika*^ ( -) /.,-^.
likaan tvm. v:stä liata.

likaantua*, -;, - 1. - 1.

-.
likaijnen; (siivoton), -sesti,, -suus4^( -); /.

lika|johto ^.
-lätäkkö, -pilkku-
^, -sanko -.

likautua* = likaantua.
lika

|

viemäri ^.
-vesi .

likei|nen . -sesti, -syys4 /.

likekkäin.
like|lle dat. -, gen.

-Itä; l. piti..
likemmin , -.
likemmäksi, -
dat.

likoin . -, ;.
likempänä, -.
liketyksin = likekkäin.

liki gen., gen.,

gen.; (melkein), , ; (lä-

hellä) ,.
-main,, -mainen -. -määrin-, -määräinen -, -näköinen. -pitäen =
main.

likistellä ,
1

.

likistys3, -.
likistyä -,.
likistää2 ^; |-, -^; ®;

1
,
-®.

likitysten = likekkäin.

liko: olla liossa,,; panna li-

koon,, -; panna
rahat likoon,*^.

likoon tvm. v:stä liota.



likoeläin 229 liotushuone

liko|eläin. -märkä,.
likööri.
lilja

2
.

lillukka3*.
lima /.

limainen.
limakalvo -.
limi .

limittäin, -tysten.
limonadi. -tehdas.
limppu*.
limssiö®^ .
linja 2

, ^. -ka-
sööri .
-laiva .
linjoittaa2* (-), -; (.) |-,-.
-tus3 .

linkku* , -veitsi.
linko* ^.
linna (muinainen)®;
(palatsi) ®^; (lin-

noitus)^ /.; (van-
kila) 2.

linnan|päällikkö -(). -raunio, -väki.
linna|työ -;. -vankeus.
-varustus.

linnoittaa2* |,-^.

linnoittamaton* -.
linnoitus3.
linnue2.
linnun

|
laulu .

-loukku .
-muna , -paisti, -pe-

lätti, -pesä. -poika(nen) -®2. -pyydys3-. -pyydystäjä. -pyynti. -rata .
-sadin* 6®2. -tietä, -ääni .

linnus|taa2*; ^ .
-taja5 . -tus3;.

linoli. -matto
ks, ed.

linssi (bot.); (op-

till.) ; (an.) -.
lintu*, dim. .

-huone. -häkki
. -kauppa -, -kauppias®2. -koira.

lintunen .

lintu |parvi . -verk-
ko .

liota* likoan; olla

likoamassa, .
lio|ttaa2* ^;-, -; -; -.
-ttua* |, --. -tus3

. -tus|-

amme .
-tus|huone .



liotuttaa 230 lisääntyä

-tuttaa2* ® -.
lipas* -ppaan ^.
lipeinen.
liperit pl."8^().
lipeä4. -amme -. -kala.
lipeäkielinen.
lipeä! suola ,
-tuhka .

lipeöillä^.
Upokas*- .
lippa* ®2. -lakki

.

lippu* ; (sot.)

(. ); (ratsuväen); ()
.; (viiri)-

2
^; (kirkossa)

f.; (piletti); (lappu)

;
(lakissa) -

®2. -kangas.
-laiva -, -mies.
-tanko ;. -vaate -.

lipua**^
lipun|kantaja.
-nosto .

lipu|ttaa2 *|, --*, -tettu -.
-tus3 -.

liri|nä3 . -stä
3^.

lisensiaatti*.
lisko ®2.

lista ®; (piena).
listin^ (-) pl. f.

lisä2
/.,;

(lisäys),-
;

(täyte)-; a Sf adv. (enemmän); (vielä); (edel-

leen); (yhd.) -,-; (ylimääräinen)-; tämän lisäksi,; antaa lisää,--; maksaa
lisää,|, --
***, -joki .
-lehti. -maksu, -maku -. -meno. -nimi 2

.

-piletti .
-rakennus ^.
-tieto -. -todistus

t
-.

-tulo .
-työ .
-vihko. -voimat pl.-.

lisätä,-;- dat.; (täydentää)|, -;
(enentää) ,-; (pitkittää)-,-.

lisäys3;-;.
lisäytyä* ,-; (enentyä)-,; -, -.
lisääntyä* ks. ed.



litistyä 231 lohko

litistyä |,-.
litistää2|,-.
litografinen-.
litra.
litteä4,-, -nenäinen -.
liturgia 2

.

liuen|nus3. -taa3*|, -^.
liukahtaa2* *|, -^.
liukas* -;
(viekas); (imarte-

leva), -kielinen,, -liik-

keinen,.
liukastella*
dat.

liukenematon* -. -ttomuus4 -
/.

liukeneva2.
liukkaasti; (viek-

kaasti).
liukua* *^, -*^;.

= liuta.

liuos3.
liuska®,

;

(siru) ®. -kivi.
liuske2. -kynä -

(. - 1. -) .
liusko|a, --(), -ttua*,-^().
liuta* ^,.
liu'un tvm. v:stä liukua.
liuvos3 = liuos.

livahtaa2*^;-^; -^ (ptt).

live2*. -kala -
^.

liverrys3
/.; -,.

livertää3* ;.
livistää2®,.
logiikka*.
lohdullinen.
lohdutella*.
lohduton*.
lohduttaa2* |, --.
lohduttaja5| .,
/. -.

lohduttamaton* -.
lohduttava2.
lohdutus3,.
lohen|kalastus -, -poika®.
lohi3^ ., (liha) -, -käärme.
lohinen.
lohi

|

pato, -piirakka.
lohjeta* (irti)-, -^;' (halki)

-; (irroittautua) |-, -^.
lohkaista (irti) -, -^; (palasiksi)

-; (eroittaa) |,-^.
lohkare2®.
lohkeilla,-^.
lohko*®;-®.



lohkoa 232 lonkero

lohkoa*|, --^; (eroittaa) -, -§.
lohtu*.
loihtia* (-).
loihtija3 |>2, /. -.
loihtu*. -juoma. -lau-

lu. -luku-, -. -taito.
loikahtaa2* ptt.

loikata**^,.
loikoa* hion 3^-.
loikoilla.
loilottaa2*.
loimi4 (hevosen-) ;
(kankaan-).
loimuta.
loinen^ .; (luonn.).
loion tvm. v:stä loikoa.

lois eläin.
loiskahtaa2*^.
loiske2.
loisjkia, -kua |*2,
-^.

loistaa2 *^; -*£; (välkkyä) -; (kiiltää)*2;
loistava menestys,-; loistava elämä,; loistava

puku, .
loiste2,.
loistelias -aan,.
loisto, ; (ko-

meus) /.

lois|toisa2, -tokas* -kkaan, -,.

loistopainos -.
loito|lla; ;-;.
loitsija3 |2, /. -.
loiva2 , ;
(rannasta).

loka*^ ( -) /.

lokaan tvm. v:stä loata.

lokainen.
loka

|

johto = lika-, -kuu^ m.
lokata* (.).
lokero,®.
loki (.).
lokki* .

loksua 1
.

loma2 (väli)®;
(väliaika)®; (vapaus)-^; 2

;
(le-

vähdys) ^;
(virkavapaus); (lu-

kukausien välillä) -
pl. f.; olla lomalla,,; laskea, päästää

lomalle, ^, ®. -aika^; 2
. -hetki, -.

lomake2*.
loma|kurssit, -lippu. -päivä.
loma|ssa inst. -sta- gen.

lomitse inst.

lompakko*.
lonkero ®^.



lonkka 233 lopputili

lonkka2* 6 2. -luu -.
lopen (aivan), (täy-

dellisesti), (pe-

rin).
lopettaa2*,;| -;
(lakata) ^,-®; l. työ (saada lop-

puun),, -, (lakata työstä)|2, -® -; I. maksunsa, -, -2*2-; I. istunto,.
lopettajäiset (-nen) pl.-,.
lopettajais|juhla. -pu-

he -.
loppiainen.
loppiaisaatto.
loppu*®^; (päättymi-

nen); (jäännös)®; (kuolema)^ /.,; viime
vuoden lopulla, lopussa,; tehdä
l. jslk.,^; elämänsä lopulla,; saada
työ loppuun, -; lopuksi,;
loppuun, ; alusta

loppuun,; suorittaa loppuun,|,-; ra-

hat ovat kuluneet loppuun,.

loppua*,-;,-
; (kulua loppuun) |-
*3, -®; (lakata)-,-2*2; -|2, -®; hänen
kärsivällisyytensä loppui,; näy-
tännön loputtua, -; lop-

pumatta, , -.
loppu|aika .
-ikä -.

-loppuinen (yhd.)-
inst.

loppu|katsahdus -. -kohtaus.
-lause.

loppuma|ton*;
(rajaton);
loppumattomiin asti,. -ttomasti,.
loppuminen, -.
loppu| muistutus. -osa, -puoli -; l.-puolella,, . -pää-

tös. -sana -.-soin-

tu .
-summa .
-suoritus,-

2
. -sävel .

-tarkoitus .
-tavu .-. -tulos -.



loppuun 234 luikerrella

loppuun , -myydä|2,-®.
-myynti .
-myyty.

lopulli|nen;
(ratkaiseva).
-sesti;-.

lopulta.
lorina3.
lorista 3

^.

loru.
loruta^ 1.

(^).
lossata |, --*.
lossi. -mies-.
lotja2 , ,^®.
louhia, 2

^.

louhikko* 1..
louhinta* .
louhos3 30

.

loukata* 1
,
-®;

(vahingoittaa) *^,
-; (kunniaa)|,
-2;,*.

loukkaaja5 .
loukkaamaton* -;, -tto-

muus4
/.

louk|kaantua*, -kautua*
1

,
-®;

(.),-
*; minä loukkaannuin
sanoistasi, -.
loukkaava2 -.
loukkaus3 ,-; (.),

; (oikeuksien) -; -kivi -.
loukko* ®2 ( ),^.
loukku*; (pyydys)^ (g. pl. -).
loukuttaa2*^().
louna, lounas -aan-.
lounainen.
lounaistuuli.
lovi2

;
(aukko) -. -nen^.

lude 2*

luen tvm. v:stä lukea.
luennoida,--.
luennoitsija3.
luennonpitäjä5 ks. ed.

luento* 2
. -sali-

2
.

lueskejlla, -lu.
luetella*,--.
luettaa2*, --; (kuulustella)

(-).
luettava2.
luettelo® .;-®; .
luha2 *.

luhistua 1. |-,-.
luhta2* .
luhti*.
luikerrella* 1. -; (ryömiä)2
(- . . .); (.)-, -^^.



luikertaa 235 lukijakunta

luikertaa3* ks. ed.

luikertelija3 .
luinen.
luiseva.
luiskahtaa2* |-, -^; saippua luis-

kahti pois kädestäni,.
luistaa2*^,-
*2; työ ei tahdo L, -- .

luistelija3®.
luistella -.
luistelu -.
luistin ®2. -kilpailu-. -rata ®2.
luisu,.
luisua ; (luis-

taa)*^,-
*§.

luja2, (kova) -; (vahva);(5-
tävä) ; (vankka); (järkähtämätön); (varma); olla lujassa,

3^; py-
syä lujana jssk.,-
^,®
1.

pre., 3^; pitää lujalla, -
3$; panna lu-

jalle, .
-luonteinen -, -luontoinen ks.

ed. -rakenteinen.
lujasti , ;.
lujatahtoinen.

lujentaa3* |,-.
lujentua* ^,®, -.
lujittaa2* ks. lujentaa.

lujuus4
/.,-

/.; (järkähtämättö-

myys)/.,
/.

lukea*; (läpi) |-, -; (lop-

puun) -; (uudestaan)-
-; (laskta); (yh-

teen), -;
I. sisältä, ;
oppia lukemaan,^; hän on lukenut

mies, -
t.; sii-

hen lukien, luettuna, CO; siihen

lukematta,; tämän luen sinun
ansioksesi,.

lukema|ton* (laskematon),;
(jota ei ole luettu)-,.
-ttomasti .
-ttomuus4 -

/.

lukeminen.
lukemisto 2

.

lukeneisuus4
/.

lukenut; -.
lukeutua* (jhk.);.
lukija3 | ., f.-. -kunta -; pl. .



lukinverkko 236 luminen

lukinverkko.
lukio 2

. -lainen.
lukita2 |, -^;], -^ (-, -) ().
lukitsematon*.
lukitseminen.
lukkari ; (venäl.)^ .
lukki*.
lukko* ®2; ovi on
lukossa, ,; panna lukkoon,

|,-^. -seppä^ (. pl. -) .
lukon| jousi -, -kara®2. -laatta-®.
luku* (lukeminen) ;
(laskeminen) ;
(-määrä) ;
(mat.) 2; (kirjassa)^;; (oppikir-

jassa) ; luvut pl.,; ottaa lu-

kuun, 1
,
-®; ei hän siitä

lukua pidä, -;
tätä lukuun ottamatta,; neljäs

päivä vanhaa lukua, -() -, -aika

t. . -halu. -ha-

luinen .
-harjoitus.-huone 3^.

lnkui|uen, -sa2-, -sesti.

luku
|

järjestys3. -kausi. -kausimaksu-. -kausittain -. -kinkerit pl.( -). -kirja. -mies (-aro).

-määrä, -
2. -päivä, -pää, -sali

. -taito, -taitoinen -, -tunti.
-tupa 3^, -vuosi.
lumen

|
luonti. -lähtö .

-peittoinen -. -sekainen-.
lume|ton*. -tto-

muus4.
lumettua* ,-.
lumi4 2

^; sataa lunta,; yöllä on sa-

tanut paljon lunta,; hän
on ihan lumessa,^. -aura -

. -hanki.
-hiutale . -kent-

tä , -ki-

nos.
lumikko*®.
lumi|linna -, -myrsky

luminen.



luminietos 237 luoda

lumi|nietos3. -pallo®2. -palloset: olla

L-pallosilla,. -peite. -peittoinen. -piiri. -pilvi,- -
/. -raja, -reki-
. -rikas.

-räntä2* ,
/. -sade .

-sohjo ,
/. -sota

pl. m. -sotanen: olla L-

sotasilla, .
-sää .
-talvi , -tan-

ner .
-tuisku , -tunturi. -ukko, -vaippa. -val-

kea, -valkoinen,.
-vesi , -vie-

remä .
-vuori .
-vyöry = -vieremä.

Jumittaa2* ^; -.
lumme2* (-kukka)-.
lumoava2.
lumooja5.
lumota|,-
(-);, --^; (sokeuttaa) |-, -§.
lumous3; -. -voima.

lumoutua* -.
lumppu* ; lumput
pl.,.
lumppuri.
lunastaa2 1

,
--; (vapauttaa) |-,-*2; (usk.)\-, -^; (ostaa) -§ ptt.

lunastaja2 .;
(usk.) .
lunastamaton*-.
lunastus 3; (vapau-
tus); (maksu); (asiakirjain); (usk.)-. -oikeus .
-työ.

lunnas -aan -,.
luo (jkn.) dat.

luoda ^, -; co|-^,-®; (suunna-
ta),-;
(levittää),
-^; (heittää) -, ; (kaivaa), -; (kutom.) -^; I. valoa jhk., |-,-2*2; /. katseensa

jhk., |, -2*2

.; joet

loivat jääpeitteensä,; l. kangasta,^; l. kar-

vansa, höyhenensä,;
l. lunta, 1

,®; l. valli,, c-; l. hauta, -,-; l. hauta
umpeen,|, -



luode 238 Juonnonlhanasti

; l. katseensa maahan,|,-;
hän ei puhunut luotua sa-

naa,.
luode2*; (-
kovesi). -tuuli -.
-vesi.

luodikko*®.
luoja2 .
luokittaa2*,-^ ;-.
luokittain ,-.
luokitus3, 2

.

luokka2* ; (sääty-), ; (osasto); (arvo-) ^;
(kasti) ; (vemmel)

3
-; viidennen luokan

virkamies, -; toisen luokan
telegrafisti,, -ennak-
koluulo -. -eroitus-. -huone-.
luokkainen; kah-
deksanluokkainen,.
luokkakumppani.
luokkalainen: viidesl., -.
luokka! oikeudet pl.-. -opet-

taja .
-taistelu -

; -toveri.
luokki* 3

-.

luoko*.
luokse = luo. -pääsemätön.
luola2; (eläimen)-, -ihminen.
luoma2,.
-kunta. -puut pl..
luomi2 (silmä-) (pl.

-, -); (ihossa)®!.
luominen,-,; maailman
L, .

luomis! historia. -kyky.
-työ, -voima.

luona ,, gen.,

prep.

luonne2*,;
(ominaisuus) ;
hän on iloinen luonteeltaan,, -ku-
vaus.

luonnistaa2 ^,®.
luonnistua ks. ed.

luonnollinen,, -sesti-;; (tietysti), '.-884

/.

luonnon | anti -antimen^, -este. -historia-. -ihana. -ihanasti



luonnonihanuus 239 luopio, -ihanuus -/, -ihminen-. -il-

miö .
-järjestys .
-laatu,.
-lahja -. -laki -, -lapsi .
-mukainen.
-mukaisesti.
-mukaisuus4 -

/. -omainen m -mu-
kainen, -oppi -. -pakko-, -pal-

velus .
-suhteet pl.. -tarkka,, -tarve-, -tiede, -tie-

teellinen--, -tieteilijä-
. -tila-, -tuote.

-tutkija-
. -tutkimus-, -vaisto -. -vastainen -, -vietti. -vika®.

-voima .
-välttämättömyys -.
-ystävä.

luonnos3 ®;; (suunnitelma). -kirja.

luonnotar* ;.
luonno|ton* -, -ttomasti-. -ttomuus4-

/.

luontainen.
luonteen|höJlyys4-

/. -ilmaus3-, -kehi-

tys .-ku-
vaus .
-laatu,.
-lujuus -, -omainen-, -ominaisuus.
-piirre .

luonteinen-.
luonte|va2 ;
(teeskentelemätön) -; (vapaa) -; (sujuva).
-vasti;-; .
-vuus4

/.;

/.

Juonti*: silmän I..
luonto*; (ominai-
suus),,,; luon-

nossa (tavarana).
luontoinen (yhd.): hyvänl.,; sen /.,, -,
-, -.

luonto kappale /., -; (eläin)

(-aro), -peräinen-.
Juontua*-,-^ dat.

luopio|, /.-.



luopua 240 luottamusvirka

luopua* (jstk.) 1
, !- gen.;

|
,

j-22 gen.; |-
|

2
., -® gen.;

\

(erota),--
|^ gen.; (kieltäytyä)
j, -*^
|

gen.; (jättää) -
|,; I. aikees-

taan,
|; l. kruu-

nusta, 2^ (-...); I. palveluk-

sesta, .
luopumus3, -

gen.

luostari ^ .
-elämä, -kammio 2

.

-kirkko -, -koulu-, -lupaus -.
luostarimainen -.
luostarineitsyt.
luostarinesimies.
luostari

|
sisar .

-sääntö. -vala. -veli.
luota (jkn.) gen.

luoteinen.
luoteis|osa, -puoli: jnk. l.-puo-

lella,

gen. -tuuli.
luotetta|va2; (us-

kollinen); (toden-

peräinen) .
-vasti ; ;

-vuus4
r f.;

/.

luoti* ; (kuula);
(kellossa), -kello, -lanka, -nuora

m. -pyssy, -®. -suora.
-tuisku .

luoto* -
®2; (kari)^,.- -;.

luotsata®.
luotsaus3 -, 2. -piiri-. -raha-().
luotsi 2

^. -asema. -hal-

litus -. -laitos -, -laiva -, -lippu-. -oppilas -. -paikka-2
. -vanhin, -yli-

hallitus -.
luottaa2* (jhk.)

akk.\, --§ .; 1

.; (uskoa)
dat.

luottamuksellinen-.
luottamus3 dat.;, hr.
-lause .
-mies *.
-toimi .
-virka 1.

/.



luottavainen 241 luukasvain

luottavainen.
-sesti. -suus4

/.

luottavasti.
luotti* (auran-) ^;
(bot.).

luotto* . -laitos.
luotuinen: ei sen luotuista,.
luovailla (-).
luovailu.
luovata (-).
luovun tvm. v:stä luopua.
luovunta3* gen.;®.
luovuttaa2* 1

,-^; (kieltäytyä)-, -*£ gen.;

(pakko-) |,- (fut. puutt.).

luovuttama|ton*-;, -tto-

muus4
/.

/.

luovutus3®,-;.
lupa2*,-; (suostumus) -
cie; (oikeus)-; teidän

luvallanne,; luvalla puhuen,;
omin luvin, ;
saanko luvan kysyä teiltä,;
sinne ei ole l. mennä,; luvassa ole-

va,; koululla on
huomenna L,.
lupaaminen.
lupaan tvm. v:stä luvata.

lupaava2 -.
lupahetki ^.
lupailla.
lupa|kirja. -päivä -.
lupaus3.
lupautua*.
luppa: olla lupassa,,
-, -korva.

lurjus3.
lurjustella.
lusikallinen (jtk.)-.
lusikanmuotöinen -.
lusikka3* 6 . -ruoka

.

lusikoida .
lusikoittain.
luste2 . -heinä.
lusto.
luterilai|nen; s.|, /. -®.
-suus*.

luterinoppi.
lutikka3* 2.
lutistaa2 CTH|cKHBaTb,-.
lutistua |,-.
luu^ /.; (hedelmässä)

, -aine.
luudan

|
tekijä |,

/. -. -varsi .
luu

|

hedelmä -, -jauhot pl. -, -kasvain-.
16



luukku 242 lyhennysote

luukku*® .; (il-

maruutu)
;

(lai-

vassa) ; (aukko) -, 30
.

luulevai|nen-,, -suus4

/.,-
/.

luuliima .
luulla 1

;
(arvella) -;, --; (luulotella)|-, -*2 (); (pi-

tää) inst.; minun
luullakseni se ei ole totta,, -,.

luulo;-. -sairas.
-tauti .

luulotella* |,-*2.
luuloteltu*,.
luulottelu, -

2
.

luulta|va2, -, -vasti-, , -vuus4

/.

luumainen.
luumu; (kuivattu)-. -hillo -.
luu|myJly, -mätä.
-nappi .
-nikama .

luun!kolotus 3 -. -rikko*.

luu
|

patti* ().
-rakenne .
-ranko*. -siru-.

luuska2.
luusto; -.
luuta2* (varsi-) 2, (vih-

ta).
luutia* 3^ (- . . .); |-,-3

.

luutnantti*; (.).
luuton* .
luutaa*, -.
luuva2 2.

luu|valo, -vam-
ma, -vika -, -ydin*.

luvalli|nen,, -sesti-. -suus4-
/.

luvata*, -; (sal-

lia), -.
luva|ton*;
(kielletty) .
-ttomasti .

luvattu*; /. maa,.
luvunlasku.
lyhde2* ^.
lyhdyn

|
sytyttäjä5 -. -sytytys3.

lyhempi komp. s.sta lyhyt;.
lyhennetty*.
lyhennys3. -luet-

telo®.
-merkki -. -ote -.



lyhentyä 243 lykkäys

lyhentyä* ,-2*^.

lyhentämätön*-;.
lyhentää3* ,*^;,-2*2.

lyhetä 1 = lyhentyä.
lyhin sup. s:sta lyhyt;-

.

lyhkönen = lyhykäinen.
lyhty*, ^, dim. -. -patsas.
lyhyempi komp. s.sta lyhyt.

lyhyen| lainen, -puoleinen-.
lyhyesti; ,.
lyhyimmiten.
lyhykäinen.
lyhyt -yen,-; lyhyeksi ajaksi, -; sinne on

l. matka, .
-aikainen-, -aikaisesti-. -aikaisuus4-

/. -hihainen.
-häntäinen -,, -ikäinen -. -ikäisyys4-

/. -jalkai-

nen. -järki-

nen , -. -järkisyys4-
/. -karvainen, -kasvui-

nen, -kaulai-
llen. -kätkien -

, -läntä-. -mielinen-. -mielisyys4 -
/. -näköi-

nen; ks. -mieli-

nen. -näköisyys4-
/.; ks. -mielisyys.

-sanainen ;. -sarvinen-. -siipinen-. -säälinen-*, -tukkainen-.
lyhyys4

/.; -
/.

lyijy^ -harkko*®.
lyijyinen.
lyijy|kaivos -. -kivi. -kynä

-leima-, -levy -, -luoti, -malmi, -muta -. -myrkytys-. -mainen.
lyijyn|harmaa-. -karvainen-. -sekainen-. -raskas.
lyijy|paino -, -putki.
lyijyttää2*

(-), -.
lykkiä*;.
lykkäys3®2; (toistai-

seksi), -
.



lykkäytyä 244 läheinen

lykkäytyä* -;.
lykätä*,^;
(työntää) , -; (syrjään) -, -; (toistai-

seksi) |, --^; asia lykättiin,; l. valiokuntaan,|2,-® -; l. vesille,,*^ .
lyllerö^,-
®.
lymy ,-^; olla lymyssä,-* ptt.

lymyillä*.
lymypaikka = lymy.
lymytä*, -;-,.
lypsinkiulu.
lypsy. -lehmä -, -lämmin-, -maito -.
lypsäjä5|, /. -.
lypsämätön*.
lypsävä2.
lypsää2 (), -.
lyriikka* .
lyseo, -lainen-.
lysoli .
lysti 5.,; .,.
lysti|kkyys4,,

/. -kkäästi,, -käs*
-kkään,-,. -Uinen, --
sesti, -llisyys4 ks. ed. -mai-
nen = -Uinen.

lystäi|llä^,-, -ly,-.
lyykistyä 1

,-*;-®. |,
lyyra.
lyyrikko*.
lyyrillinen.
lyödä ®;,-; (hakata) ***;
( iestä) 22

(
- . .

. )
, -;

I. rikki,|,-()^ I. heinää, -
*** ; l. korttia,; L palloa,; I. leik-

kiä, *^; I. leikiksi,|, -2*2; kello löi viisi, -.
lyömä2 ; kymmenen
lyomalleen, -, -ase .
-kello . -pai-

no .
lyönti*, ; kenen I.

(korttip.) ;
lyönnilleen,.

lyöttäytyä* |2,-® dat.

lyöttää2*^ 1. ®
..

lähde2* ^,;
(.). -kirja. -vesi.

lähei|nen ; (lähellä

oleva); (ei

kaukainen); (naa-

puri-); (tuttavalli-

nen); l. tutta-

vuus, 1.



läheisesti 245 lähitieno, -sesti.
-syys4 /.;-; läheisyydessä,,-.

läbe|kkäin. -Ile

dat. -llä gen.,-
1. gen.

-Itä, -; l. piti,. -mmin-;. -mmältä-. -minäs, -mpi
66 ; .
-mpänä ().

lähennellä*.
lähentää3* ,-* dat.

lähes, -; gen.

lähestyminen.
lähestyvä2-.
lähestyä ,-* dat.; (käy-

den) *^,-® dat.; (juosten)-|, -® dat.;

(ajaen) |,-'® dat.

lähete2* (kaupp.);
(lak.) ; (lä-

hetys) .

lähetti*; (-aro);

(sot.) (-).
lähettiläs -ään ®2,; (paavin) -.
lähettäjä5 .
lähettäminen , -.

lähettää2* |,-®;,--; (luokse),-®; (pois),®.
lähetys3

, -;(.) 2
. -juh-

la -, -kirja .
-kokous -, -koulu-, -kunta -

2
. -laitos-. -pappi-. -saarna-. -saarnaa-

ja -. -seura, -toimi, -työ-.
lähetysten.
lähetystö 2

.

lähetä 1 = lähestyä.

lähi /., /.;

tästä lähin, .
-kylä .

lähi
|
mainkaan = liki-.

lähimäinen a.,; s. -
(-); lähimäisen rak-

kaus, .
lähin sup., -.
lähinnä 1.; inst.

lähi
|

pitäjä -. -seutu /.

lähistö /., -.
lähi[sukulainen. -tienoo =
-seutu.
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lähteensilmä.
lähtemätön*.
lähteä* (lähti 1. läksi) -, -;
(käyden)*2,®;
(ajaen).®;
(poistua)|,--% (ulos) *^,®; (irtautua) |-2. -®; (hampais-
ta, hiuksista) |,-2

;
(lentoon) -

*2; (pyörästä)-, -^; (alkaa)|, -®; milloin

juna lähtee,; l. matkalle, -; l. juokse-

maan,*£;
väri on lähtenyt pöydästä,;
siitä lähtien, ;
lähtiessäni, yxö-;.

lähtö* (jalan), (aja-

en); (junan, pos-

tin); (laivan)-; (sotajoukon)-; (alku); (irtau-

tuminen);-; olen lähdössä jhk.,

.; teen lähtöä,-;;
-aika , -,.

lähtöisin: olla L, ®.
lähtö|kahvi -
. -katselmus3. -kohta, -malja-. -merkki

, -paikka
(post.) ;
(urh.^,.
-passi: antaa jklle L,-*2 .
-päivä . -saar-

na -. -valmis.
läike2*;.
läikkyä* *^;
(maahan)*^.

läikyttää2* |*2,
-^; |,
-^.

läimäyttää2*^.
läiske2.
läiskyttää 2* ks. läikyttää.

läiskyä ks. läikkyä.
läikähyttää2* ;^ ptt.

läjittäin.
läjittää 2*, -^ .
läjä2,; panna lä-

jään,,^.
läjähtää2*,-

ptt.

läjähyttää2* 1
,
-.

läjätä = läjittää.

läkki* (muste) pl.

.; (pelti) /. -astia; -kala-, -laatikko -. -seppä -. -tuoppi.
läksiäiset (-nen) pl.-

pl. .;
.

läksy.



läksyttää 247 läpikuultava

läksyttää2* |,-.
läksytys3^.
läkähtyä*|, --

gen.; (vedessä)|,--^ inst.

lämmetä 1*, -,
lämmin* -mpimän s,-,^; ., -sydä-

minen, -verinen.
lämmitellä*, -; (itseään),
-.

lämmitetty*; (huo-

neesta).
lämmittäjä5 |2, /.

-; (koneen).
lämmittämätön* -; .
lämmittää2* ; |-, -; (uunia) -, -; L ruokaa, -,--; l. höyrykonetta, |-*2, -®.
lämmitys3; (uu-
nin) ; ,
-laitos -.

lämmitä* |,-; -; (uunista)^; pane uuni läm-
.piämään .
lämmönjohtaja -.
lämpenen tvm. v:stä lämme-
tä.

lämpimyys4--
^.
lämpimäiset (-nen) pl.-.

lämpimästi,.
lämpiö tpm. .
lämpö* -, ^;
(into) , . -aste, -johto -.
lämpöinen.
lämpö

|

mittari .
-määrä ,, -tila-.

lämssä2; (suopunki).
länki2*: pl. länget^.
lännentuulahdus3®2.
länsi3*; lännessä,; (yhd.).
-etelä. -maat pl.,.
-mainen, -puoli, -puolit-

se (jnk.) -, -rannikko -, -suo-
malainen s.; .. -tuuli-.

läntinen.
läpeensä; (aivan),.
läpi ^, dim. ®,.
läpi (jnk.) akk.;

(kautta), akk.
-hohtava, -jää-

tynyt, -kaivet-

tu, -kotaisin-, -kulku,;. -kui-

kukauppa -, -kulunut-. -kuultava2-



läpikuultavuus 248 lääkärintodistus

. -kuultavuus4 -
/. -käytävä s.; ..

-leikkaus; (rak).. -matka-;
l. -matkalla, .
-mitaten . -mit-

ta. -märkä. -näkemätön -, -pääsemätön, -pääsy-. -tse = lävitse, -tun-

kematon.
-tunkeva.

läppä2*.
läpäisemätön*-; (vettä)-.
läpäistä ,
,
-*£; l. tutkinossa, -

3.
läski,.
läsnä pr., -; kaikkien läsnä olles-

sa, ; olla läsnä,,-
*2 . -olija, -ole-

va, -olo^, -.
lasti. -luku -.
lättiläinen s. |2, /.-

; a..
lätty*.
lättänenä.
lätäkkö*.
lävis|tin . -tys3. -täjä5 (georn.)

/. -tää2-, -%-, -®.
lävitse .

läänäjttää2* -
3
^, *^. -tys3, .

lääke2*. -aine, -kas-
vi .
-opillinen ;. -oppi;.
-pullo (suuremp.) -
®, (pienempi)®2
-taito -, -taksa. -tiede.
-tieteellinen.

lääketieteen
|
kandidaatti-, -lisensi-

aatti -, -tontori -, -ylioppilas.
lääke]voima, -yrtti = -kasvi.

lääkintä3*, -, -hallitus-. -laitos. -neu-
vos -. -ylihallitus.

lääkitys3,-.
lääkitä2 ^, -.
lääkäri ^, 2*.

-kunta -.
lääkäriniapu -, -hoito,-. -palkkio-. -tarkastus. -to-

distus -



lääkärintoimi 249 löylyttää. -toimi -.
lääkäriseura -.
lääni 2

. -herra-® .
läänin

|
agronomi -^. -arkisto. -arkki-

tehti -. -hallitus -. -kamreeri. -kanslia.
-kirjuri -. -konttori -, -maanmit-
tari .
-maanmittauskonttori -.
-rahasto -, -rakennuskont-
tori -, -rovasti-

(-aro), -sairaa-

la, -sairashuone, -sihteeri-
.,.

-toimisto -. -vankila-, -virasto, -vir-

kakunta --. -viskaali -.
läänittäin .
läänittää2* --.,
läänitys3 .
-herra®-. -laitos,

, -oi-

keus .
läävä2

(pl. - 1. -).
löntti* 3

.

lönttäre2® .
löntys3 ks. ed.

löpertää3*.
lörppö* |2, /. -.
lörpöt|ellä*, -telijä3

= lörppö. -tely^.
lörpötys3^.
lörpöttää2*.
lörö . -mainen, -mäisyys4-

/.

löyhen|tyä* |,-. -tää3*,.
löyhetä 1 = löyhentyä.
löyhkä2

/.,.
löyhkätä.
löyhtyä* = löyhetä.
löyhytellä* (- 1.

-).
löyhyys4

/.; -
/.

löyhä2 (huon. kiinnit.) -,-; (höllä)-,; (veltto) -; olla löyhässä -
3^, .

-katinen -mie-
linen .
-sti,.

löyly ( -£); (.)^, -kylpy -.
löylynlyömä2,.
löylyttää2* , -;
(.) ^,®.



löylytys 250 maahanmuuttaja

löylytys3; (kuv.) ro-

.

löysä2 ks. löyhä.
löysäläi|nen .
-syys4.

löysätä,.
löytyä* *^, -®; (olla olemassa)®,
(-); (tavata) -; (esiintyä) -.

löytäjä5|, /. -;
(keksijä),
(matkailemalla) .

löytäjäiset (-nen) pl.-.

löytää3* *^, -
®; (hakien)|,
-*£; (keksiä)-, -; se on hel-

posti löydettävissä, -; rahat löydettiin,.
löytö* ®; (keksintö). -esine .

-kalu .
-lapsi. -paikka, -palkka-, -retkeilijä, -retkeläinen

(matkailemalla) ,. -retki --.

.
maa (taivaank.) ;
(multa); (manner)-, ^; (maaperä),; (ranta) -

2% (maaseutu) -
11^, 2

;
(alue),^,; -; (viljelty ala) nö-

^; (jkn maat)),, (-) pl.;

(väri) ^ /.; pudota
maahan,, 2^; maassa (sisäs-

sä) ; (pinnalla); (alueella) -; nousta, astua maalle,

maihin, *^, -® ; matkustaa
maalle, -; lähteä maasta, -

; mait-

se, maata myöten,; maalla ja merellä,; näil-

lä mailla, ;
aurinko menee mailleen,; tulehan

yhdeksän maissa,.
maa-aateli -, -ala-; -®. -alue 2

.

-armeija äp-. -eläin -, -emo -. .
luin hyökkäys -(), -muuttaja



maahanmuutto 251 maalaiskirkko. -muutto -
2

. -paniaiset pl.
5
- pl. f.

-tuonti. -tuotu.
maa|herra
-herrakunta 2

.

-herranrouva-.
maahinen.
maa|hovi ^.
-huvila.
m aa

|

ilma ^,; en-

nen maailmassa, -; joskus maailmassa, --. -Uinen,.
maailman lennätys. -henki -
. -historia. -historiallinen-

-hyöri-

nä , -ihmi-

nen .
-järjestys .
-kaikkeus,. -kartta -. -katsanto*,

-katsomus3.
-kauppa -, -kaupunki rö-. -kieli .
-kieltämys3. -kirjallisuus-, -kuulu-. -lap-

si. -loppu-. -luominen. -maine.
-mainio = -kuulu, -markki-
nat pl. ®
-mielinen, -. -mies -

. -nainen, -näyttely -, -oppi. -parantaja. -rakenne2*. -rauha-. -tuntemus3-. -valta-, -ympäri-
purjehdus.
maa|kaistale -. -kamara -
. -kannas3 ®.
-kansa
pl. -kartano. -kaup-
pa .
-kauppias -. -kerros .
-kiintei(mi)stö, -kivi -, -krei-

vi . -kunta, /.; -
2

. -kysymys-.
maalaaja5

(taiteilija)-®; (ammattilainen)^.
maalaamaton* -.
maalaaminen ;
(taidem.), -

/.

maalailla ks. maalata.
maalainen,-;
maalais|elämä, -, -huvi. -kan-
sa .
-kansakoulu -, -kirkko



maalaiskunta 252 maanitella, -kunta, -olot pl.. -pappi -. -tapainen -,. -tava-

ra pl.

-tuotteet pl. ks. ed. -tyttö.
-vieras -. -väestö -

pl.

maalari ^; (taidem.)®. -mestari-,.
maalarin|ammatti, -kisälli -, -oppilas; -työ-

huone -; (taide-) -.
maalata *, -;|, -*; -, -*; (tai-

de-) *^, -; . poh-

javärillä,,- (-).
maalaus3, -
®; (taide-) (-), /.; (ku-

va), -taide -
/. -teline.

maalauttaa2*®-
t. (-).

maali (väri)
;
(pää-

määrä) /.; (-taulu)

/.

maaliinammunta.
maalitaulu /.

maaliskuu; .-
päivä, .

maallaolo.
maallenousu 111

.

-joukko. -paikka.
maallikko*,-. -saarnaaja.
maallinen,,.
maallismielinen.
maajluola , -mar-
salkka. -mat-
ka .
-merkki .
maamiehen

|

elinkeino-.
-työ -.
maa|mies ®,, -moukka^.
-muurain. -mökki

.

m aanakseli .
maanalainen.
maanantai;
maanantaina -. -aamu ^ -; .-,^. -|-
numero. -sin -.

maan|hallitsija .
-isä .

maanitella* 2; -, -^; (kehoi-

tella) |, --



maanittelu 253 maasola

maanittelu ;.
niaan|jako -. -järistys3-. -kavallus, -kavaltaja -, -kier-

täjä5
, -kuleksija3, -kulkija3. -kuulu -, -laatu ,. -mainio = -kuulu.

-mies^.
maanmittari .
-kunta -, -n

|
oppilas. -n|vitjat-.

m aan
|
moukka

-omistaja -®. -osa .
-osto , -pa-

ko ,; ajaa
maanpakoon,, -® .
-pakolainen,

(-aro), -pakolai-

suus4 == -pako. -pallo -. -pettäjä = -ka-

valtaja, -povi: kätkeä maan-
poveen, ;^; maanpovessa,, -rasi-

tus .
-tie ,-
. -tien|oja -, -tiede 2 -tie-

teellinen.
-tieto = -tiede, -tuote -

-vaiva
-viere-

mä,(.) -vilje-

lijä®.

maanviljelys .
-hallitus -. -insi-

nööri-. -kalut pl.-
pl. -kokous-,. -koulu-, -näytte-

ly,.
-opisto

-seura -,-, -työ-.
maanjvuokra, -vuokraaja-

-ääri .
maajorja (-).
-orjuus.
-pallo ; (ope-

tusväline). -palsta® , -perä2, -pihka -, -poliisi -.
maarain.
maarian|kala, -päi-

vä.
maa|selänne2* -. -seurakunta. -seutu-

2
,^; maaseudul-

la, , -. -seutu|kaupunki -. -seu-

tulainen |, /.

-®. -seutulehti-, -silta-. -sota



maasotajoukko 254 mahdoton, -sotajoukko -.
maastakarkoitus.
-muutto 2

.

maa|sälpä2* .
-talo . -taloudelli-

nen-, -talous -.
maata* mahaan 3

^;

(nukkua) ®; panna
maata, ^, ®; . sikeästi,. -pano; nyt on-
aika,; ennen maatapanoa,.

maata|omistava2, -viljelevä2 -.
maatiais- (yhd.)-, -voi. -rotu -, -rotuinen

(-).
maa|tila,.
-tilanomistaja.
maaton*.
maatuma2 .
maa|tuuli .
-työ .
-työmies, -työntekijä-;-. -vero -.
madaltua*, -.
made2*.
madella*,2
(- . . .),.

madjaari |®, /.

-®. -lainen.

mad on
|
kaltainen-, -reikä.

-syömä2.
madonna5, -.
magneetti*, -nen, -neula-. -suus4 -

/. -voima -.
magnetisoida *,
-.
maha,^. -nes-

te . -|-
kouristus3 -, -puhuja
. -tauti -, -vyö (valjaissa) -; (-side)-.
mahakas* - -.
mahdi|kas*-,, -kkuus4

/.

mahdolli|nen ,; onko se mah-
dollista,?? mikäli mahdollis-

ta, ?
niin pian kuin mahdollista,; on hy-

vin mahdollista, -, -sesti ,, -suus4-
/.; mahdollisuuden

mukaan, -.
mahdo|ton*;
(kykenemätön) -

dat.; se on mahdo-
tonta, ,; mahdottoman
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suuri,; puhua \

mahdottomia, -
j. -ttomuus4-

!

/.

maheta1 |,-3
^; (lahota)®,

; mahennut,.
mahla.
maho, -lehmä-.
mahomettilaijnen s.-|, /. - ; .-. -suus4-.
mahonki* .
-huonekalusto.
mahtaa* ^ (- . . .);

mitä minä sille mahdan,?
sille ei mahda mitään,; .
niin olla,; mahdoit itse mennä,; emme
mahda tulla,.

mahtailla®;
(pöyhkeillä).

mahtailu.
mahtaja5 -.
mahta|va2, -, .
-vasti ,, -vuus4.
mahti*,^
/. -käsky. -mies. -pontinen-, -pontisesti-. -pontisuus4-

/.

mahtua* |,-*^; |,-*^; kaappi ei mah-
du ovesta, -; saappaat
eivät mahdu jalkaan,-.
maidon

|
hera .

-hinta , -kal-

tainen .
-menekki t., -myynti, -puute-, -sekainen.
maihinnousu .

maila ^.
mailina = maailma.
maine2; (kunnia)

/.; (nimi) 4
-; (kiel.)-

(-aro); hän on hy-

vässä maineessa, --; saattaa jku pahaan
maineeseen,.
mainehikas* -kkaan-,,-. -kkaasti .
-kkuus4

/.

maine|kirja, -todistus -.
-työ .

maininki* /.

mainio (mainehikas)-; (erinomainen) -,;
(oivallinen),, -sti-,.
mainita2 |, --; (nimeltä),-202 (-) ;



maire 256 majatalonis äntä

mainittu; mai-
nittava,.
maire2; (liehakoiva).
mairitella** - -.
maisema2. -maa-
lari. -maalaus.
maisin .
maiska|htaa2* ptt.

-ta.
maiskuttaa2*.
maissi ,.
-jauhot pl. .

maistaa( 2
), -;|, -.

maistella ks. ed.; (juoda).
maisteri.
maisterin |arvo -, -vihkiäiset pl. npo-.
maisti.
maistraatin |istunto -. -jäsen, -sihteeri.
maistua , -; maistuu hyvä/Itä,

-lie, paha/lta, -lie,, ;
ruoka ei maistu minulle,.

maiti* (-) pl. .
-kala .

maitiainen.
maito*^; vastalypset-

ty ., ;
kuorittu ., ;
kuorimaton .,, astia, -hammas-

. -huone-
(-), -kannu -. -kauppa, -kiulu.

-lasi ;
(lasillinen maitoa), -mainen-. -myymälä = -kaup-
pa, -parta ®2; (kuv.) -. -pisara -, -porsas. -pullo -®2. -pytty -, -ruoka, -ruukku®, -siili, -siivilä-®, -sokeri. -talous, -tilkka, -vasikka -. -velli -.

maitse .
maittaa( 2 )*: ruoka maittaa,.
maitti*.
maja , ^;
(asunto).

majai|lla

(-). -lu,.
majakka3* ^. -laiva. -mies,

-vartija .
-tuli .
majanmuutto.
maja

|

paikka, -talo,-
2

. -talon |isän -

tä.



majava 257 maksettu

majava2

majavaninahka. -nahkainen -, -nahkaturkki-.
majesteetilli|nen -, -sesti -. -suus4 -

/.

majesteetinrikos-.
majesteetti*, -

/.; Hänen
Keisarillinen Majesteettin-

sa, -; (Keisarinnasta)-, -nen, -suus4
ks. ma-

jesteetilli|nen, -suus.

majoittaa2* -
(-) ptt.

majoittaja5 -.
majoittua* -(-) ptt.;®.
majoitus3 , -lauta-

kunta -. -velvollisuus -.
majuri.
makaan tvm. v.stä maata.
makaantua*|,-3

^.

makaroonit pl.

pi.f.
makasiini. -kivää-
ri 13

.

makasiininhoitaja -.
makea4. -sti-.

makedonialainen s.|-®, /. - ; .-.
makeiset (-nen) pl.^
(-) pl. f.

makeus4
/.

makkara5^.
makkarantekijä -.
makkarapuoti
(-).
makki* ^.
maksa®.
maksaa *^ (äännet.

= ), -; (vähitellen), -*2; (pal-

kita)|, -*2;
(olla hintana); -*2,®; . vekseli,; . liikoja, -, -*2; jät-

tää maksamatta, -; maksettavaksi joutu-

nut, ;
maksettu (laskuissa)-; mitä mak-
saa, ; ei maksa
vaivaa, ;
maksoi mitä maksoi,.
maksaja5, /.

-.
maksamaton* -; . kirje,-.
maksajruoho .
-tauti ,

maksattaa2* (jklla) -.
maksettava2.
maksettu*,

17



maksolttua 258 malmivalimo

maksoittua* -, -$2;|,-2^.

maksu,,-; (vakuutus-)-; (lunastus-); (toimi-

tus-); (posti-) -;
maksut, pl. f.;

maksutta,. -aika. -ehto. -erä,. -kyky-
/. -ky-

kyinen -. -kyvyttömyys4 -
/. -kyvytön*. -mää-

räys .
-n|lykkäys -, -osoitus.
-päivä .
maksu |ton* .
-ttomasti.

maksuvelvollinen -, -suus -.
maku*. -aisti,, -asia^.
makuinen: jnk. .,-
. ; hyvän .,-.
makuisa 2.
makupala -.
makuu; olla ma-
kuulla, 3

^, ®;
mennä makuulle,,-, -aika: nyt on .,, -haava® m. -huone

8^ -kamari ks. ed.

-paikka ;, -päivät pl.-
pl. -sija = -paikka.

-vaatteet -. -vaunu -.
maleksia,-.
maleksija3-.
malja,; juoda
jkn .,; esittää .,-,-.
maljakko*.
malka*; (raam.)®*.
mallas* -haan. -juo-

ma .
malli (kaava) /.;

(kuosi) ^; (kaa-

vake), ®2;
(esimerkki); (esi-

kuva) ®2; (näyte); (sääntö) -;, (tyyppi); (yhd.),.
-kelpoinen ,, -kelpoisuus4

/. -kirja-, -mitta.
malmi ^,. -kai-

vos.
malminen , -.
malminpitoineu -.
malmi

|

rikas -, -suoni .
-valimo-.



maltan 259 manööveri

maltan ivm. v:stä malttaa.
mallikas* -kkaan ks. seur.

maltilli|nen ;
(varovainen),; (levolli-

nen); (kohtuul

Unen). -sesti; ;, -suus4-
/.;-

/.; /.

malti|ton*;
(kärsimätön) -; (varomaton)-, -ttomasti -;-;; -tto-

muus4

/.;-;-
/.

inalttaa( 2 )*-, -3
^;-,-8

3; malta
vähän, ;
hän ei malttanut odottaa,-; en malttanut
olla nauramatta, -.
malttamaton* = maltiton.
malttayainen ks. maltillinen.

maltti* (itsensähillintä)-
/., -; (järkevyys) -

f., (kärsivälli-

syys); (neuvok-
kuus) ^.
mammona2.
mammutti*.
mana (myt.) -; manalle men-
nyt,.
manaaja6 m.

manala ;( ).
manata (loihtia)|,-®;,-^; (kirota) |-, -®; (lausua
kiroussanoja) ;
(haastaa) ,-2® .
manaus8; -; /.;.
mandoliini.
maneesi.
manifesti.
mankeli ®2( -
).
mankeloida ()
mankua*.
manna, -ryyni-, -velli.
manner*. -maa
ks. ed.

mansikanikukka -, -punainen -.
mansikka8*, -aho. -hillo -. -mehu.
manteli^ . -leivos.
-maito -, -puu -.

mantere2 = manner.
manttaali . -kir-

joitus -.
manuu == haaste.
manuuttaa2* = haastaa.
manööveri pl. m.



marakatti 260 masentua

marakatti 41
.

margariini. -voi.
marhaminta*®.
marista 3

^.

marionetti* .

marja; mennä mar-
jaan, , -hil-

lo.
inarjajinen, -kas* -kkaan.
marjamehu .
marjanen .

marjan|poimija3. -poiminta*-.
ja|paikka -. -pensas .

-puuro ^.
-viini , -vuo-
si .
markanraha ().
markiisi; (ikkunas-
sa).
markka* ®.
markkina

|

aatto -; . -aattona, -^, -aika, -elämä-, -hinta -. -koju -
, -mat-

ka .
-mies
t. , -paikka, -päivä, -rahvas.
markkinat pl.

;

markkinoilla, .
markkinatavara -. -väki = -rah-

vas.

marmeladi.
marmori . -kuva, -

2
, -levy-. - lohkare, -louhos3.

marmorinen.
marmoripatsas; -; (kuva) -.
marmoroijda ;|, -*2. -nta*.
marraskesi5 -keden( ).
marraskuu^ .; ..
marsalkka*; (sul-

haspoika). -sauva.
marseljeesi.
marski.
marssi. -järjestys-. -valmis

marssi

(-). -nta*-
.

marttyyri|, /- -.
-kruunu -. -kuolema-.
masennus3, -.
masentaa3*

| ,-2;|, -2.
masentua* -;; (talttua)|, -2.



masentumat»n 261 matkakertomus

masentuniaton* -.
maskuliinisuku (kiel.) -.
massa.
massi®2.
mastiikki*.
masto, -häkki, -kop-

pa. -puu.
mastottaa2* |,-*2.
masurkka*®.
matala5,;
(ei syvä),-; (ei korkea);
(alava), -kattoi-

nen -, -otsainen.
-äänineii ,.

matalikko*^( -) /.

mataloitua*, -.
mataloituminen.
mataluus4

/.;.
matami /. tpm.
matelen tvm. v:stä madella.
matelevainen ,; (kuv.). -suus4 (kuv.).
matelija3; (kuv.) -.
matemaatti|nen-, -sesti.
matematiikka*.
matka (g., d., pr. -;
in. -) ., (tie) -
; (matkustus) ®;
(etäisyys); mot-
kalla, ,; olla

matkalla, 1.; lähteä matkalle,; min-
ne matka, -; onnea matkalle, -; lähden mat-
kaani, t. ;
mene matkaasi, matkoihisi,,; pit-

kän matkan päässä jstk.,

gen.; sinne on tunnin mat-
ka, t.; ottaa matkaan,; pitkin

matkaa, ;.
matka-apteekki, -apuraha--. -arkku -. -asia-

mies-. -eväs

pl. (), -halu -, -hattu-.
matkailija8 -|, /. -,|, /.-®. -hotelli. -liike: syk-

syllä oli suuri .,. -puku. -toimis-

to. -tulva -. -yhdis-

tys .
matkailla.
matkailu.
matka-kapineet pl.-

pl. -kartta -, -kertomus



matkakirjallisuus 262 matonkutoja; (vi-

rall.) . -kir-

jallisuus -, -kirstu. -kumppani ^-|, /. -. -kustanuuk-
set pl.

pl. -käsikirja.
matkalainen-|, /. -..

matka|lakki -, -laukku.
-mies = matkalainen.
-muistelmat pl.

. -muis-
tiinpanot pl. -

pl. -ohjelma -. -pas-

si
2
^,-

(-); antaa m. jklle,|, -® .
-puku .
-rahat pl.

pl., ;
(soi.) pl. .; (st -

pendi) --, -sauva. -seikkailu. -seura-
-suunnitelma -. -tarpeet pl.-

pl.

-toveri = -kumppani, -vaat-

teet pl. .
-vaikutelma -, -vaunut pl. -. -väsy-

mys .
matkata,®.

matkia dat., ne; (tois-

taa), -2.
matkimistaito.
matkinta*.
matkue*.
matkustaa2,; (ajaa)'*, ®,;
huomenna matkustan Ve-

näjälle,*
matkustaja5-

/. -;
(-aro); (juna-, laiva-) -!, /. -®. -juna. -lai-

va -. -liike. -maksu. -piletti-. -taksa-, -tavara-. -tulva -. -vaunu -.
matkustavainen = matkus-
taja.

matkustella -.
matkustus8-,;®-
-sääntö -.

mato* .,^.
matoinen; tässä

matoisessa maailmassa,.
matonen®2.
matonkutoja|, /.

-.



matrassl 263 meluinen

matrassi,
matrikkeli.
matruusi.
matto*®^^.
mau

|

kas* -kkaan;
(aistikas) , -k-

kaasti; ^., -kkuus4 -; /.

maustaa2 |,-.
mauste2

/.; -, -kauppa
(-), -kauppias-. -neilikka.
maufton*;(.), -ttomuus4 -; /.

me (meidän, meitä) (g.. . |, d. -, .
-).
meden tvm. s:sta mesi.

mehe|vyys4
/. -vä2, (maasta).

mehiläinen , dim.
.

mehiläis|hoito.
-hoitaja. -keko, -kenno. -parvi. -pesä.
mehu,.
mehu

|
in etu -isa25 -kas*

-kkaan, -kkuus4-
/.

mehuton*.
meijeri (-),-, -kalusto-, -koulu-.
-kkö* = -tär. -liike--, -näyttely-

.
-talous -, -tuote -, -sti -, -. -tär -,-, -voi .

meikäläinen (),; (maan-
miehemme).

meisseli®.
mekaani|kko* .-. -sesti.
mekko*.
meklari.
mela 2.

melkein.
melkoi|nen,, -sesti-,.
melkolailla ks. ed.

mellakka3* (melu) ;
(meteli),^;
(kahakka).
mellakoida^.
mellastaa2 *, -

(-).
mellastaja5 -.
meloa.
melodia 2

.

meloni.
melske2,2;-

, -inen, -.
melto tpm.. -rauta.
melu, ;,, -inen.



meluta 264 meno- ja paluu pilotti

meluta ^;
(-).
menehtyä* (uupua)-, -$(-. . .); (kuih-

tua) 2
, -; (tuhou-

tua) 1
,-2

;. naurusta,.
menekki*; tällä tava-

ralla on hyvä .,.
menestyksellinen -, -sti. -syys4

/.

menestyminen-.
menestymätön* -,.
menestys3 , ;
(onni); menestyk-
sellä,.
menestyä 1 ;; (onnistua)^,®.
menetellä* 1

,-^; (toimia)-; (tehdä), -.
menetelmä2.
menettely®;-; /. -tapa.
menettää2* (jäädä ilman)|, -^ gen.;

(kadottaa), -; (ku-

luttaa)*, -; (tuh-

lata)|,-.
menetys3 ; (tappio)®.
menneen |kesäinen-. -talvinen-. -vuotinen-.

mennei|nen, -,, -syys4

(-aro).

mennyt -nneen ks. mennei-
nen; olkoon menneeksi,-, ; hän
on m. mies l. mennyttä ka-
lua, -.
mennä menen*^ tm.,® jm., ® ptt.;

(lähteä) ,-; (ulos) -
***,®; (pois)-*^ ®; (alas) -*2 ®; . jtk. ha-

kemaan, ; .
naimisiin, (miehestä) -, (naisesta) -
*2, ®;
on sinne mentävä, -; ovi ei mene kiin-

ni, -; mennen tullen,; sinne mennes-
sä(än), , -; jouluun mennessä, -; . huo-
noksi,, -,
meno ^; (raha-) -
^\(elämöiminen)-; (juhla-) 2

,; on menossa,-; yhteen menoon,, -; (yksin ottein),; asiat menevät meno-
aan,; pitää pahaa me-
noa,, -ar-

vio . -erä. — ja -
luupiletti .



menomatka 265 meriupseeri

-matka (.-.);
menomatkalla, .
-sääntö .

meren|aalto ,
-haltia (-), -hyl-

ky pl. .
-kulkija®, -

-kulku-. -käynti. -lah-

ti(). -mit-

taus , -nei-

to ®, -pinta -, -pohja. -poukama
£. -rannikko -, -ranta. -takainen -. -vaha . -virta.

meri3^ ( -, ,
-, -, -,
- ).

meridiaani.
merieläin -, -elämä .
-hätä. -ilma-. -ilmasto-. -kalastus.
-kapteeni 2

^. -kart-

ta , -kasvi. -kauppa, -kau-
punki .
-kelpoinen -, -kiikari, -kipeä-, -kompassi -. -kotka-. -koulu -. -krapu. -kuntoinen = -kel-

poinen, -kylpy -.-laki .
-leijona . -lii-

ke, -maalaus, -maise-
ma . -matka. -merkki.
merimiehenpuku -..
merimies^,.
-elämä .
-huone .
-kaulus -. -koulu-, -laulu -. -luettelo. -lä-

hetys .
-pappi -. -pusero .

meri
|

ministeri -. -ministeriö -, -onnet-
tomuus 2

. -rosvo-. -rosvo-
us .
-sairas = -kipeä, -satama, -selitys-

2 . -sissi. -sota -, -sotakoulu -. -sotamies. -sotavä-
ki , -sumu. -taistelu. -tauti.

meritse, .
meri|tulli(kamari), -tuuli. -tykistö. -upseeri-



merivatinako 266 mestarlkoe. -vahinko*. -vakuutusyhtiö-, -valtio -, -vesi .
-virta .-voi-

ma pl. -väen-
upseeri .
-väestö .
-väki,

merkillinen;
(kummallinen)-; (omituinen).
-sesti; -. -syys4-

/.;-
/.; /.

merkin |antaja .
-anto* 8

. -an-

tolippu .
-antolaukaus. -antolyhty -.

merkintä3* (kirjaan-)-; (merkitseminen).
merkityksellinen-.
merkityksetön* -,.
merkitys8; (ajatus); (tärkeys)

/.; asialla on suuri merki-

tys, -; ahtaassa merkityksessä,-.
merkitä2 (panna merkki) |-,-*; (leimata),-; (kirjoittaa muis-
tiin), -*2;|, -*; (olla

merkitykseltään) ,
(osoittaa); se ei

merkitse hyvää, -;
ei se paljon merkitse,.
merkki* ®,®,, (tunnus-),
(leima) ^, (poltta-

malla)?, ( osoitin)-*8^, (signaali);
(ilmaus), -; (jälki); hy-

vä, paha .,,-. -kirjoitus-, -laukaus.
-mies .
-päivä, -tapaus-. -teos-.
-tuli .
-vuosi.

merta*.
mesi5 meden -leipä. -makea. -marja.
messinki* .
-lanka .

messinkinen.
messu. -kaapu*, -ka-

sukka* ,. -kirja-. -puku ks. -kaapu.

messuta .
mestaaja5 ^.
mestari |, /. -.
-kirja, -koe-



mestarillinen 267 metsänhoitaja

-.
mestarilli|nen,, -sesti-,, -suus4 -,.
mestarinäyte == -koe. -teos.
mestaroida^, -.
mestaruus4 ;
(täydellisyys) -.
mestata^ tjm. ptt.

mestaus3
/. -kone. -lava.

-paikka , -pölk-

ky.
mestauttaa2* 22 -.
metalli. -kieli (mus.).
-lanka.

metallinen.
metallinpitoinen -.
metalli|raha, -seos3.
meteli; (melske);
(kapina).

metelöidä,.
metelöitsijä3.
meteori.
metinen.
metku, .

metodisti. -kirk-

ko .-.
metri . -järjestelmä, -mit-
ta . --.
metsikkö* (g. pl. - 1.

-), ®2.

metsistyä |@, --®.
metsi|stö ks. -kkö.

metso m.
metsä2 24

- ( -), dim.®2; olla metsällä y. -alue-. -asetus -. -eläin

1. . -hallitus. -hanhi, -herra-
(-aro), -hiiri, -hiisi5 (-aro).

-ihminen |2 ., /.

-®.
metsäinen , -.
metsä|kana -

, -kasvullisuus, -kauppa(-) -kauppias -( ).
-kissa , -koira, -laki. -lampi -.
-lintu , -loh-

ko*. -maa 2£.

-maisema -. -maja -^ . -marja, -mies.
metsän| anti* /.; (-tuo-

te) ^. -ar-

vio . -arvoste-

lija . -haas-
kaus, -haaskuu-. -hakkaus, -hakkuu^. -haltia

(-aro), -hoidonneuvoja-^. -hoitaja



metsänhoito 268 miehistö

(-). -hoito-, -. -hoitohallitus -. -hoito-

opisto .
-hoitovirasto -.

metsäniitty,^.
metsän|istuttaja5-

ra. -istutus3-. -jako. -käynti, -lai-

ta* . -neito. -omistaja®.--. -perkaus3-. -peto. -raiskaus3 -. -ranta -. -riista /.

-varkaus -. -vartija-. -viljelys-.
metsä [opisto -. -palsta -. -piiri .
-polku .
-puisto . -pu-
ro , -seutu. -sika^. -sorsa -.
metsästys3, -aika-, -asetus. -haukka -. -koira -. -laukku. -lu-

pa .
-maa , -oikeus, -puku-

. -seura.
metsästäjä5.
metsästää2*
., inst.; olla metsäs-
tämässä, oxö;
lähteä metsästämään,, m
metsätalous -,.--, -tuote. -työ -.
metsätön*.
metsä|varas . -virasto.
miedontaa3* (vedellä) -*2, -®; (heikon-

taa),.
miehe|kkyys4 -

/. -kkäästi-, -käs* -kkään -; (täysi-ikäi-

nen).
miehen|alku (poika) -. -ikä -. -ikäinen;, -kokoinen-, -kor-

keus .
-mieli t. -. -puku -. -puoli. -teko®.

miehevä2.
miehinen, -.
miehistyä, -.
miehistö (-) pl.; (lin-

nan-); (laivan).



miehittää 269 mielettömästi

miehittää2* (.),*2 -; (anastaa miesvoimal-
la) 1

,
-® (-) ().

mieluista 2
.

miehuudenikä -.
miehuullinen -,. -sesti -, . -suus4

/., -
/.

miehuus4;.
miekan|huotra
(-) . /. -isku. -kahva .
-kannike2* 2

, -la-

pe2* /. -mittely. -säilä-®2, -terä, -tupsu^.
miekka* >2,

;
(suo-

ra).
miekkailija3 -.
miekkailla (-).
miekkailu. -har-

joitus -. -kinnas* -, -koulu. -n|-

opettaja -. -taito.
miekkailen: olla miekkasilla:

2^ (-),.
miekkoinen.
mieleinen; (pidet-

ty); tämä on mi-

nun mieleiseni,; m. vieras, -.
mielen |apeus4 ,

/. -häiriö -. -ilmaisu-
2

. -jalous -. -jännitys. -kii-

hoitus 2
, (-). -kiinto*-. -kiintoinen-,, -kuo-

hu . -laa-

tu,. -lii-

kutus .
-lujuus , -malt-
ti,-, -masennus3, /. -mukai-
nen (jkn) ().
-muutos
t., -osoittaja5. -osoitus 3-

2
, -purkaus -. -ponnistus-. -rasitus. -rau-

ha .
-sairaus -. -tila. -vika -; olla mielenviassa,; tulla

mielenvikaan, .
-vikainen .
-ylennys (usk.).
-ylevyys.

mielettömyys4, -
/., (tyhmyys)

/.; (hulluus) -.
mielettömästi.



mieletön 270 mieliä

mieletön*; (tyh-

mä); (hullu)-.
mieli8 (ajatus),
/.; (järki) 2,;
(halu) , ;
(luonto) ; (maku); (mielenlaatu) -

(mielipide) -; (tunne); (muis-
ti) /.; (tahto);
(sielu); johtua mie-
leen,, -; minun tekee mieleni,; tehdä jkn mie-
liksi,,*^
(-()); minä olen

sitä mieltä, ;
hän on hyvällä mielellä,

xo$; olla pahoilla mielin,-
^; hän on mie-

lissään, ; mie-

lellänsä,; hänellä on

paha mieUssään, no-; mi-
nun mielestäni, ,^; mil-

lainen hän on mielestän-

ne, -; aivan mielelläni,; olla yhtä

mieltä jkn kanssa,-; mielin

määrin, ;
mielin kielin,,, -ala-
^. -haikeus4

/., /. -halu-. -harmi, -har-

rastus .
-hyvä; suu-

reksi mielihyväkseni,-. -johde2*, -juoma. -karvaus4-.-
mielikki*.
mieli |kuvittelu.
-lause .
-paha;/-
lipahakseni, .
-pide2* ; yleinen

., ,
-puoli. -ruo-

ka , -sai-

ras, -sai-

raus -.
mielistelevä*. -1-

jä
32. -*

dat.;. -1
/.;.

mielistyä (jhk.) (viehättyä), 2^(- . . .) inst.; (rakas-

tua)^.
mieli|suosio /.,-

/.; olla jkn
mielisuosiossa, -; mielisuo-

siolla, (mielellään),
(hyvällä) -, (vapaaehtoisesti) -, -tehtävä-. -teko.
-tietty*| t. -.

mielitellä* = mielisteliä.

mieli |valta. -val-

tainen,-. -valtaisuus4-
/.

mieliä,®; (ai-

koa) 1
.



mielle 271 mieto

mielle2*.
rniellyttä|väisyys4-

/. -vä2,. -västi-.
miellyttää2*, -
dat.

mieltenkuohu.
mieltymys3 (tyydytys) -,;
(ihastus).

mieltyä* (jhk.) (rakastua)|,-
.; (ruveta rakastamaan); (viehättyä)-,-*2
dat,; (miellyttää), -.
mieltä|järkyttävä 2-. -kiihoittava2 -. -kiinnittävä2. -liikuttava2, -ylentävä2;-.
mieluimmin, ^-.
mieluinen, -sa2,
(rakas) (toivottu)-.
mieluummin, -.
miero; olla mieron tiel-

lä,;-; joutua mieron tielle,.
mierolainen , /. -
mies miehen .;
(puoliso)®; (ihminen); miehissä,; kuka hän on mie-

hiään, -; olla miestä puoles-

taan, ;
mies miestä vastaan,. -henkilö -

m. -hukka*,. -joukko-, -kohtainen-, -kohtaisesti ,
-kuntainen.
-kuntaisuus4 -

/. -kuntoinen = -kun-
tainen. -kuoro. -luku .
-lukuinen -, -lukuisesti -,, -muis-
tiin .
-murha.
miesmäinen.
miesopettaja {pL
- 1. -) . -oppilas -2. -polvi.
-puolinen, -suku-
lainen -tap-

po.
miestenpuoli -

1..
mies

|

tuttava, -voi-

ma .
-väki pl. -ääni.

miete2*
/.,;-; mietteissään, -.

mietelmä2.
mietintö*,.
mietiskellä; -^|,-1

.

mietiskely$\,-^.
mieto*; m~ olut,*.



miettimisaika 272 minkäänlainen

miettimisaika -; (lak .).
miettiväinen.
miettiä* 1

,
- .;.; -,-1

.

mihin ; . hyvänsä t.

tahansa, ; ei

mihinkään,.
miilu (-).
miina , -alus -®, -kaivos. -n kaivaja -.
miinoittaa2*,-§.
mikroskooppi*.-.
miksi,.
mikä (minkä, mitä) (-,, ,,),, ; . hä-

nen on, ? .
mies hän on,? en ole siitä mil-

länikään, --,; älä ole milläsikään,; ahertelen minkä
mitäkin, -; ei mitään,; ei

ole mitä syödä,; mitä vielä, eikö mitä,.
mikäli,.
mikään (minkään, mitään

1. niitäkään): ei .,,; ei mitään,;
ei missään,; ei mis-

tään, .
miljaardi.

miljoona. -n|omis-
taja.

millainen ,;
m. hyvänsä,.
milligramma.
millimetri.
milloinj(ka); . — .,— ; . missäkin,, . -kaan --; .,.
-kin: ., ,,-,-.
milläänkään ks. mikä.
millä.
mihVei, .
mimmoinen = millainen.

minaretti*.
mineraali. -nen.
mineralogi

|

2
.

-nen.
minimi; .-.
ministeri. -neu-
vosto .
-n; salkku !, -pula, -pulma-. -val-

tiosihteeri -.
ministe|ristö,

pl. -riö(-).
miniä3

.

minka
|
laatuinen, -lainen-, -luontoinen -, -niminen

t.. -tähden-,, -vuoksi ks.ed.

minkäänlainen -;
ei ra.,.



minne 273 moitittava

minne , -kkin: milloin

., , .
-kkään: ei ., ,
-päin .
minttu*.
minunlainen .
minuutittain ;.
minuutti*; -viisari.
minä minun , gen.; mi-
nulle,; minun kanssani,; minun pöytäni,.
mirhami.
mirri®.
missä ; ei missään, -.
mistä; ei mistään,.
mitali /.

mitan |täyttämätön-, -. -täyttävä-, -vajaus.
mitata*, -;-,-; pettää mita-

tessa,|, -.
mitellä* ks. ed., m. miekkoja,.
miten , -; . kuten, --; . hyvänsä, tahansa,, -kään:
ei ., ,.

mitta*,®; pyyh-
käisty .,; maksaa sa-

malla mitalla, *^; yhtä mit-

taa, (lakkaamatta)-

, (yhteen menoon).
mittaaja5, -

.
mittaamaton*.
mittaaminen -, -.
mitta-asteikko .
-astia, ®. -jär-

jestelmä .
-kaava. -nauha, -

, -puu.
mittari .;
(maan-).

mittavitjat pl..
mittaus3. -opilli-

nen. -oppi
2

.

mitä ; ks. mikä; (kaik-

kein), -, 1.; mitä kuuluu,; . kaunein, -,-; mitä—sitä,

—

.
mitättömyys4

/.

mitätön*, -; (lak.) -; . mies,; julistaa

mitättömäksi, -; mitättö-

män pieni, .
moinen,; se

on hänen moistansa,.
moisio^,.
moite2*.
moitittava2-.

18



moitteeton 274 monisanainen

moittee|ton*-, -ttomasti-. -ttomuus4 -
/.

moittia*;,*^; (lak ) -
(-^), -.

moittija3 .,-
.

moittiminen, -.
moittimis|halu. -haluinen.
mojottaa2*.
mokoma2,, -; kaikin -, -.
molemmat pl. -mpain 1.

-mpien , /. ;; molemmin puolin,; (keski-

näisesti).
molemminpuolinen,, -suus4-

/.

monasti.
monellainen = monenlainen.
monen [kaltainen ,. -kaltai-

suus4 -kar-

vainen .
-kertainen.
-kertaisesti;
(runsaasti) .
-laatuinen, -lainen,. -muotoinen, -näköinen. -vuotinen.

mones8 -ennen: monesko
,

kuinka .,, -ti-.
monger|taa3* -. -rus3.
mongolilainen.
moni3; monta kertaa,, ;
monet kiitokset,; kuinka monta,; moneen vuoteen,; monin ker-

roin,, -avioi-

nen, -avioi-

suus4
/.

-haarainen. -jal-

kainen. -juma-
lainen s,; a.. -kielinen; (soitin).
monikko*.
monikollinen-.
moni|kulmainen -, -kulmio -. -lehtinen -, -lukuinen-. -lukuisuus4

/. -mie-
linen, -mut-
kainen,-. -mutkaisuus4 -

/., /.

moninai|nen -,, -suus4.
monipuolinen-. -puolisesti-. -puolisuus4-/, -päinen-, -sanainen-



monisanaisesti 275 muhentaa; (lavea)-, -sanaisesti-;, -sanai-

suus4
/.;

/. -salainen, -silmäinen. -sivuinen.
inonis|taa2

, -telia-, -; (kojeella).
monistua |,-.
monitaitoinen ,. -tavuinen-.
monituinen; monen
.,; monen
monituista kertaa, -.
monivaiheinen -. -vaimoisuus4, -valta, -val-

taisuus4 .
-vuotias, -vuotinen-. -vuotisuus4-. -värinen-, -ääninen-.
mono|grammi.
-0£. - MO-

2
. -teisti MOHO-.

monta part. s:sta moni.
monttööri.
monumentaalinen-.
moottori.
moraali /.

morfiini,.
-myrkytys -.

morfinisti.

morkata*, -^, ^.
mormoni.
morsian-.
morsius|harso, -huntu*-

/., .
-kruunu -
®2. -lahja. -neiti-

,. -pari -. -poika-
2
^. -puku, -saatto*. -seppele. -vuode.

mortteli®.
mosaikki, -työ -.
moska /.,

moskeija3
/.

moskovalainen$.|2,
/. - ; a..
moukari.
moukaroida^ -.
moukka2* ^, -. -mainen-. -maisuus4-

/.

mua == minua.
muassa: jnk. ra., ;
jkn ra., ; muun
., ; ks.

muka II.

muhea4.
muhennos3 --.
muhentaa3* |,-; |,-.
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mu|hentua*, -heta1-, -.
muhkea4,-; , ;
(kaunis).
muhkeasti,-, .
muhkeilla®.
muhkeus4

/.,-
/.; /.

muhvi.
muija2; (vaimo)^.
muikea4.
muikku* .

muinainen,-,; muinaisina
aikoina, ,.

uiuinaisjaika -
pl.,; muinais-

aikoina, ; mui-
naisajoista asti,,-. -aikainen,, -esine -

/. -esinekokoelma, -jään-

nös .
-kansa .
-löytö .
-maailma .
-muisto -, -muistoyhdistys -.
-slaavilainen -. -suomalainen. -tarina, -ta-

ru . -tie-

de. -tieteellinen. -tieteilijä3.
muinaisuus4

/.,

pl.

muinoin ; ennen
., .
muinoinen = muinainen.
muisku^.
muistaa2; (muistel-

la)|,-;-.
muistaina|ton*.
-ttomuus4

/.

muisteleminen-.
muistella|,--.
muistelma2.
muistettava2 -.
muisti /.; kirjoittaa

muistiin, ,-*2 .
muistiinpano.
muistikirja -.
muisto /.; (muistele-

minen); (esi-

ne); muistoksi,, -juhla-.
-lahja ,. -merkki-. -patsas,. -puhe, -päivä-, -raha -, -rikas.--.
-sanat pl.. -tie-

dot pl. pl.

muistua*^,-® (); se muistui mieleeni,.
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muistutella*.
muistuttaa2* |,- ;
(moittien), --.

muistutus3 ;
(moittiva).

I muka,;-
-.

II muka: jkn mukana, muas-
sa, mukaan, ; ota

kirja mukaasi, -; minulla ei ole

rahaa mukanani,; olla

mukana jssk.,; tämän mukana lä-

hetän, .
mukaan: jnk. mukaan,
dat., dat.; lain .,

1. ; sen

. kuin, ;
asianhaarain .,^ kir-

joittaa sanelun .,; voimieni

., .
mukaannuttaa2* |-,- dat.;, -
(-^) inst..

mukaantua* -,- dat.;|,-
dat.

mukaelma2 (järjestelmä)-; (muunnelma) -
;

(-kirjoitus).
mukailla (jäljitellä)-; (muun-
nella) ,-.

m u kaihi;-
.

mukainen: jnk. ., -; lain ., -, -; totuuden .,-; olla jkn. .,-.
mukaisesti, .
mukana, ks. muka II.

mukauttaa2* = mukaannut-
taa.

mukautua* = mukaantua.
mukava2; (kodikas); (rauhaisa)-; (omituinen) -.
mukavasti;.
mukavuus4; -

/.

muki . -Uinen (jtk.)-.
mukiin: menee .,;. -menevä,.
mukiloida,*^.
mukula5

, -kivi -^.
mulipää .
mulkoilla, - -
.
mulkosilmäinen -.
mullata* |, -;, -.
mullikka3* -.
mullin: . mallin, -.
mullistaa2 (ylösalaisin)-, -; (epäjär-
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jestykseen) |*2,-® ;
(tuhota) |,
-2.

mullistus3.
mullittaa2* |,-.
multa2*.
multainen.
multakerros .
-läjä 2 , -pääs-

kynen -sieni-
m. -valli.

mummo
;
(eukko)

-

mun = minun.
muna2 ®, dim. .

-kauppa .
-kokkeli .
-kuppi. -luk-

ko .
munamainen;
(soikea).
m u nau | haudonta-. -keltuainen -®2. -kuori-, -ruskuainen
ks. -keltuainen, -valkuainen®2.
munia 2^ , -
®, -.
munitusmuna®
.
munkin |hiippa*, -hytyrä2. -kaapu*-, -päähine -

-viitta = -kaapu.
munkisto öp-.
munkki*. -elämä-, -kammio

. -kunta
= munkisto.

munkkilaisuus4.
munkki

|
luostari, -lupaus-. -puku-.

munuainen .

munuaistauti nö-.
muodikas* -kkaan.
muodikkaasti .
muodinmukainen.
muodoin ks. muoto.
muodollinen.
-sesti, -suus4

/., -.
muodostaa2*,- (-);,-;
(-£), -.

muodostella ks, ed.

muodostelma2®.
muodostua,- (-), -

22 ; (kehittyä),- (-).
muodostuma2 2

.

muodostus8.
muodo|ton*;
(ruma),-. -ttomuus4-

/.; -
/., /.

muokata*,-;,-; (parantaa)-, -2; . maata, -; . nah-

koja, .
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muokkaamaton* -.
muokkaus3,.
muona2 ;. -mies --, -varain-

hankinta -. -varat pl. -.
muonittaa2* |,-*2.
muonitus3 -.
muori (äiti) ®; (eukko)

;
(isoäiti) -

111
.

muoti* , -kauppa-. -kauppias^ (nainen), -lehti. -myymä-
lä = -kauppa, -nukke-|, /. -. -tarpeet pl.

pl. -tavara .
-väri .
muoto* , ,; (ulkoasu) -

/.; (kasvot) *;
samalla muotoa,; ei millään muo-
toa, ,; muodon vuoksi,, ; niin muo-
doin, ,-.
muotoinen: jnk. .,-* ; minkä .,.
muoto|kuva. -mies. -opillinen-

!, -oppi -
2

.

muotti*.
muovailla
(-), -; ^, -;
(laatia), --, -lu ;

-
;.

murahtaa2* 3^.

muratti*
murea4,.
murehtia* (-),*^ pre.; (huo-

lehtia)* pr.
mureke2*, .

murentaa3*^, -.
murentua*^, -.
murha2. -ase-. -enkeli, -hanke 2*.
-mies . -poltta-

ja ., f.-. -poltto.
-polttoyritys.
murhaaja5 .
murhata,^
murhe2 (suru) /.,

/.,; (huoli) -; olla murheissaan jstk.,; pitää

murhetta jstk.,*,- .
murheellinen ,; -, -sesti,-.-suus4/., /.

murheen|laakso -, -osoitus.
murheeton*,-.
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murhe
|
lapsi ®,-.

-mieli /.; murhe-
mielin, , -mieli-

nen,.
-näytelmä 2

. -puku.
murina3.
murista 3^.

murkina3.
murkinoida, -.
murmelieläin ®2.
murre 2* (kieli-) ,; (murto).
-sana .

murros3,;
(puista). -aika.
murskaantua*() .
murskaksi .
murskata

|
,- 2 .

mursu
mursunluu .
murtaa3* 1

,
- 1. -;

(irti) |, --£; (poikki-) -; (lä-

pi) -; (lyödä rikki) |-, -®2; . ovi,, 1.
murtautua* (jhk.) -, ^; (jnk.

läpi), -^.
murteellinen,-. -suus4 -.
murto*,;
(jhk.). -luku^
/., ; (pieni

osa), -varas,

-. -varkaus.
murtua* 1

, -;|-, -^;
(särkyä) ,-^; hänen terveyten-

sä on murtunut, -; murtu-
neella äänellä,-; jää mur-
tui hänen allaan, -.
murtumaton*; -; . terveys,.()2,

;®.
museo.
musertaa3* (särkeä)-, -®2; (survoa)-, -*2; (rutistaa)|, -^.
musertua* ,-®2;,-2

-; -.
musiikin lopettaja t., -ys-

tävä t.-.
musiikki*, -kauppa.
-lehti .
-opisto -

musketti*.
muskotti*.
musliini s.; .-.
musta2, -harjäinen.
mustahko.
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mustaihoinen .
-karvainen.
-kulmainen.

mustalainen| (pl. -,
-), /. - .

mustalais|akka .

-elämä .
-joukko .
-leiri .
-poika. -tyttö

, -veri -.
mustamulta.
mustan {kirjava -. -puhuva-, -ruskea-. -sininen.
-täpläinen -, -verevä.
musta

|

partainen-, -pilkkuinen -, -pintai-

nen, -pohjainen. --
kuinen -, -päinen.
-raitainen -,--, -silmäinen-, -sukkainen (kuv.); olla .,-

(-) .
-sukkaisuus4

/.

-tukkainen.
-täpläinen -, -verinen.

mustaus3.
mustata^, - 1. -.
muste2 - . .;
(saapas-) .
-kala.
mustelma2 ^.
mustentaa3*^, -.

muste|pilkku, -pullo.
musteta1, -; -, -.
mustetahra -.
musti .

mustikan{kukka, -varsi -.
mustikka3*, -mehu. -piirak-

ka .
mustua, -.
mustuttaa2* = mustentaa.
mustuus4.
muta2* (lieju) , ;
(lika)^ /.

mutainen, -.
muta|kylpy .
-pohja . -poh-
jainen .
mutauskone -.
mutina^,.
mutista*^, -.
mutka2,,; (metku)

,; siinä se . onkin,; pi-

temmittä 1. muitta mutkitta,-,; asiassa on
monta mutkaa,.

mutkailla, --,.
mutkainen.
mutkallinen (kuv.)-,.
mutkaton* ;
(kuv.),.
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mutkikas* -kkaan-; (kuv.),.
mutkistaa2 1

, co-^; |,-2.
mutkistella, -

1
.

mutkistua ^; -
1

, .
mutta , ,.
mutteri ^.
muu,,;
(jäljellä oleva);
ynnä muuta, ;
muun muassa, npö-; ei mitään muuta,
66 ; mitä muu-
ta, .

muuajlla .- . -lta.
muuan = muudan.
muuanne = muualle.
muudan muutaman,;-.
muukalainen s. |-®, /. -®; . -,.
muuli.
muulloin ,.
muumio^2

.

muunlaatuinen
gen.

muunlainen ks. ed.

muunnos3; (bot.), (zo.) /.

muuntaa3* ,-2*2; |,-.
muuntua* |,-; |,-.

muurahainen 2^.

muurahaiskarhu. -keko.
-pesä ks. ed.

muurain ®, -hillo.
muurari. -mes-
tari -. -n

|

ammatti. -n|kisälli.
-n|työ .
-njtyöntekijä.
muurata 2^ -,*^ -.
muuraus3®.
-lasta®, -työ-.
muuri ^; (uuni)^
/. -lusikka® -, -tiili.
muutama2,-;-; muutamat,-, ; muutama
vuosi sitten,.
muute2*.
muutella*^
muuten , ;^.
muutoin ks. ed.

muutos3,-.
muuttaa2* (vaihtaa) -|, -; (toisenlai-

seksi) |, -^,,-; (siir-

tää)
|
, --;, --; |,

-*2; (siirtyä) |-,-; -



muuttelevatnen 283 myrkytys|, -®;-, -^; .
vaatteita, |,-®; . maalle,-® .

muuttelevai|nen-,, -suus4

/., -.
muutto*;-®. -aika -; .
-apu .
-kirja --. -lintu-, -päivä;. -tavara, -; -vau-

nut pl. .
muuttua* |,-; |,-.
muuttuma|ton*;|. -ttomuus4 -

/.

muuttuvainen-,,-. -suus4-
/.,.

myhäillä 1
,
-.

mykevyys4
/.

mykevä2.
mykistyä 3

^; -
ptt.

mykiö.
mykkyrä2 ®2

?
-^.

mykkä2*.

myllertää8* *^,®;, -*2.
mylleröidä (peuhata) |-

1
,
-®; (elä-

mäidä) (- )

;

(kääntää ylösalaisin) -, -^.
mylly. -laitos ks. ed.

myllyn [kivi 2^ -ra-

tas .
-ruuhi, -ränni. -seula-. -siipi-, -sulku -2.

mylläkkä8* (hälinä) ,
(melske) ^, (kahakka)®.

mylläri.
myllätä = mylleröidä.

|

mylvinä.
mylviä 8

^; (ammoa)*2; (uhoa),
myntätä* .
myrkky* . -aine-, -hammas. -juoma.
-käärme .
-malja^ .

myrkyJli|nen ;
(.),-, -sesti, -syys4

/.

myrkyttäjä5| .
,

/. -.
myrkyttää2* |,
-2; (itsensä) |-, -^.

myrkytys3,-.
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myrkytön*.
myrsky, -ilma.
myrskyinen,-.
myrskylintu.
-merkki -. -n|puuska2. -pääsky .

-sää = -ilma. -tuuli

., .
myrskytä (-),.
myrtti*. -seppele-.
myski.
myssy ^; (naisen).
mystillinen.
mytologia 2

.

mytologinen -.
mytty* ^ dim. -
®2; (käärö)®;
meni myttyyn,, .
myydä |2, -®;
. vähitellen,; pitää myytävänä,; talo

on myytävänä, -; . loppuun, -^, -®.
myyja z |^, /.-.
myyjäiset (-nen) pl. (-).
myyjätär*.
myyminen.
myymä|hinta. -koju ®^.
myymälä5, .

myymätön*.

myynti* , -hinta. -kirja

(-), -kurssi-. -paikka, -palkkio-. -vero.
myyrä2 2.
myyräntyö (.)-.
myyskennellä*,.
myyskentelijä3

myöhemmin; viikkoa

., .
myöhä2; on jo .,; myöhään yö-

hön, .
myöhäinen.
myöhästy niinen-. -s

3.
myöhästyä ,; . junasta,-.
myöhään.
myönnytys3 (suostumus) -, (lupa);
(vir.) 2

.

myönteinen-.
myöntymys3.
myöntymätön*-,.
myöntyväi|nen,, -syys4-/.,/.
myöntyä* (suostua) |-, -*2 ;
(yhtyä jkhn)|,-*2 ; (antaa

myöten) 1
,
-.

myöntäminen;
ks. .
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myöntää3* (sallia) -,-;|,
-*2; (tunnustaa) |-^,- (jklle

jtk. = ); (an-

taa) ^, ®; (mää-
rätä),-;(- tjm.

ptt.)\ jos aika myöntää,; tämä asia ei

myönnä viivytystä, --; myönnän erehtyneeni,, ;
. oikeaksi, |2,-.

myös, myöskin , ,.
myöstää2 1

, -^.
myöten (jtk. pitkin) no dat.,

gen.; (jhk. asti)

gen., no akk.; tietä .,; aikaa ., -; korvia ., ;
takki on ruumista .,-; ai-

kaa ., ; an-
taa ., 1

, -§;
oikeutta ., -.
myötä (kanssa) inst., (puo-
lesta) akk.; (alas)

dat.; . mäkeä,; . ja vastaan,; . päivää,.
myötäinen,
(suosiollinen)-; . tuuli,.

myötäjäiset (-nen) pl. -
(-aro).

myötäjkarvaan -, -käyminen (menestys), (onni), -lii-

tetty. -mielinen-,, -mieli-

syys4
/.,

/. -mäki,; myötämäkeä,.
myötänään.
myötä|päivää(n) .
-seuraava. -tuntoinen -; olla .,-

dat. -tuntoisesti, -tuntoisuus4. -tuuli-. -vaikuttaa; (ottaa osaa), -vaikutus co-. -virtaa(n) -
myötäänsä.
mä = minä.
mädännys3

/.;.
mädännyt.
mädäntyä* ®, -.
mädäntää 3

*, mädättää2*-
^, C-.

mädätä 1* ks. mädäntyä.
mäen |lasku -, -rinne .
-töyräs -®.
mähnä ^.
mäiske2,.
mäiskiä 3

^;
1

.

mäki2*
, ^.

mäkihihnat pl. 22.

mäki|nen,-. -syys4
/.,

/.
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mäkitupalainen ^
m.
mäkärä3®.
mälli .

mämmi (-, ).
männi|kkö*, -stö ^,.
männynjkäpy, -pihka.
mänty* 2. -halot pl..
mäntyinen.
mänty {metsä .
-puu 2.

mäntä 2* (tekn.)® .
märehtijä3 -.
märehtiä*^ I.-; (kuv.).
märkiä**.
märkyys4^;
märkä2* ; (kostea).
märätä1* ks. mädätä.
mäski,.
mässätä (juopotella) -
***; (irstailla)-.
mässääjä5 .; -.
mäsä: lyödä mäsäksi, -^ .
mäti* ^. -kala.
mätkiä ®, *^,

1
.

mättäinen.

mättää2* 2 t.( ); (täyteen)-, -.
mätä2* .,;
s. /.,.
-kuu ,. -muna.
mätäneminen.
matanen tvm. v:stä mädätä.
mätäs* -ttään .

mäyrä2 -koira, .

määhnä = mäti.
määkiä* määin,-, 1. ).
määritelmä2.
määritellä* |,-2
määrittely.
määrä2 (luku) 2,

(summa), (paljous); (aste) -^ /.; (pää-) /.;

(mitta-) ,;
missä määrin,; runsaassa, suures-

sa määrin,; mielin määrin,,;
jossakin määrin, -; minun
oli . lähteä,, -aika. -aikainen-;;-. -paikka -. -päivä,. -raha-

; -tunti-. -työ -.
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määrätty* ,.
määrätä, --; (käskeä) |-, -2

^; (antaa

käsky) ,
-*2; (säätää)-, -; (rahaa)

(-) tjm. &
ptt.; (lääk.)|.
-*2.
määrätön* -; (rajaton)-,.
määräys3,-; (käsky)-,.
määräämätön* -.
möhkäle2.
möhömaha.
mökki*®,.

mökkiläinen m.
mölinä3.
mölistä 3

2.

möllämystyä^,® .
mölähtää2* 3^ ptt.

mörinä3.
morista 3

^.

mörkö* (kummitus)-; (peloitin) ;
(jörö) ..

mörökölli.
möyhentää3* |,-.
möyheys4

/.

möyheä4.
möykky* (köntti) 3

;
(so-

passa)®.
möyriä (mylviä),--^ (-); (tonkia), ().

N.

naakka* ®.
naali ®2.
naama, (hah.),.
naamari ®.
naamiaiset (-nen) pl.-.
naamiais |puku. -tanssiaiset pl.-.
naamio ®, -huvit pl..
naamioida
(-^).

naamioitus3.
naapukka3*

.

naapuri |®, /. -®.
-kansa .
-kaupunki .
-kylä .
-maa,, -pitäjä. -talo. -tar*®. -val-

takunta, -valtio.
naapuruus4.
naara, ®.
naarannappi^ . (
^).

naaras -aan, (-aksen)®.
-eläin ®, -hirvi



naaraskarhu 288 naispappi, -karhu.
-koira, -leijona-, -susi.

naarata *^;|, -.
naarmu.
naarmuinen.
naava ^.
nafta /.

naftaliini.
nahanjmuokkaus, -valmis-
tus .
nahjus3 ®2.
nahjustaa2 , -

1
.

nahka*; (vuota)-
; (turkis) 2^ -hihna. -kaup-
pa .
-kauppias. -kin-

nas* . -koni, -kukkaro. -lakki, -laukku, -mainen.
-muna , -plas-

tiikka .
-poika . -puoti, -teh-

das .
nahkainen.
nahkea4 (kostea);
(sitkeä).
nahkiainen.
nahkoittaa2* |,-.
nahkuri.
naida nain^.
naikkonen.
naima haluinen. -ikä

.
-ikäinen -, -,. -sopi-

mus .
naimaton* (miehestä) -,, (nai-

sesta).
naiminen,;
mennä naimisiin, (mie-

hestä)^ ,
(naisesta) *^,® ;
olla naimisissa (naisesta),
(miehestä).
naimis kaari .
-kauppa; -.

nain tvm. v.stä naida.

nainen;.
nais asia .
-edustaja --/

naisekas* -kkaan-.
naisellinen ks. ed. -suus4

/.

naisen|puku -. -vaatteet/..
nais henkilö,.
-ihminen ks. ed. -johtaja. -kasvatus. -kir-

jailija, -ky-

symys .
-luonne -

-luostari, -lääkäri --. -pappi.
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-perillinen ,
-profeetta, -puo-
li

2
. -puoli-

nen. -seura -, -suku-. -sukuinen-.
naisten

|

askare -, -hattu .
-huone ().
-jumaloiminen. -kalossi -, -käsityö-. -osasto, -. -räätäli, -satula. -tauti-. -vihaaja.

nais [tuttava (-).
-väki pl. -yhdis-

tys ®2.
-ylioppilas®, -ys-

tävä.
naittaa2* ^, -® .
naittaja5 -.
naitu*.
nakata*,*;
(lyödä),.

nakertaa3* ^, -;
(poikki) |,-^.
nakertaja5

nakki (korttip.) .

-makkara®.
nak sali

|

taa 2* ptt.

-dus3.
naksu |ttaa2*,, -tus3,.

naku|ttaa2* 3
^, -.

-tus3.
nalkita2 |,-.
nalkki* 3

.

nalku|ttaa2* 3
^, -;

(torua) ^; (puhua
samaa)*^, -tus3.

nalli (karhu) .;
(pyssyn-).
namuset (-nen) pl.

(-) pl. .
napa* ^; (keskikohta); (pyörän);
(maan-) . -kaira^, -maa, -piiri. -seutu.

napata*, -
***.
napauttaa2* ptt.

näperrellä*, näpertää3* -.
napina.
napinreikä ^.
napista (-,-).
napiton* ^.
napittaa2* |,-^; (panna
nappiin) |,-^.

nappi*,
;

panna nappiin,-, -^; päästää
napista, |,-^, -kenkä. -koukku. -rivi. -tehdas.

19



nappo 290 naurunpurskahdus

nappo*, nappu*, ^,.
nappula5 ®^; (tulppa)

.

napsahduttaa2*

krm.* , -lauta -.
naputella*, naputtaa2* -; 3

^.

naputus3 ,.
narahtaa2* krm.
narina.
narista^; (lumesta)*2.
narrata, o-; (pet-

tää), -^^.
narri ^ -mainen -.
narskahtaa2* ,

ptt.

narske2.
narskua ^; -*2.
narttu*.
naseva2 (pureva) ,; (sattuva).
-sti;.

naskali 2
.

nassakka*®.
nasta ^.
natina,.
natista *2, -^.
naudanliha.
nauha ^,

,.
nauhus3^.
naukku* .
naukua*.
naukujäiset (-nen) pl.-.

naula^ ., dim.-, (puinen) .;
^(nappula) ®2; (pai-

no)£%
naulakko* .

n a ula
I

seppä^ .
-tehdas 30

.

naulata|, -^(); -, -*§.
naulita2 |,-*^; ristiin .-^ (-^; -).
nauloittain ,.
nauraa; (-^);
alkaa .; (ilk-

kuen)^ (-)
inst.

naurahdella*.
naurahtaa2* £2
ptt.

nauraja5|2, /. -.
naurattaa2*^, -;
ei minua nyt naurata,. <

naureskella.
naurettava2; tehdä

jku naurettavaksi, -
1

,
-®

nauris -iin . -maa.
nauru, (kohotus) xö-; naurussa; pitää jkta nau-
runa, (-).

naurun|alainen ;
joutua naurunalaiseksi,® .
-purskahdus3

, -puuska2.



nauta 291 neliöpenikulma

nauta; -eläimet pl..
nautinnonhalu-.
nautinto* ;
(käyttö);-. -oikeus. -rikas -.

nauttia* inst.;

(käyttää hyväkseen) -,- inst.; (syödä)®,;, -.' tvm. v:stä naukua.
navakka3*.
navetta3*.
ne niiden pl. s:sta se ;
niitä näitä, -.

neekeri. -kauppa -,--, -. -poika -.
negatiivinen -.
neilikka3* s.; ..
neiti*

,,
(tyttö) ; neiti .,

.
neito*

,.
-nen ks. ed.

neitseellinen,.
neitseellisyys4 -

/.

neitsy, neitsyt -yen ,, ;
(sisäk-

kö) (-).
nelijalkainen
-kerroksinen-, -kertainen.

-kko , -kul-

mainen.
-kulmio -. -kuukautinen -, -kymmen-
vuotias, -kymmenvuotinen. -kätisesti

soittaa,,, -luokkai-
nen .
-miehinen-. -nau-
lainen.
-n|kerroin. -n|ker-

tainen = -kertainen.-n|kon-
tin .
-nurkkainen-, -näytöksinen -. -pyö-
räinen.
-rivinen .
-s[kulmainen -.

nelinen: ajaa täyttä nelistä,*^ .
nelistää2 *^, -;-.
nelisärmäinen-, -taitteinen -, -ta-

vuinen.
-valjakko* (-); -vuotias, -vuotinen,-, -ääninen -, -äänisesti.

neliö. -juuri -, -kilometri.
-metri .
-mitta .
-penikulma



neliösyli 292 neutrisukuinen, -syli.
neljä2| (-, -,-, -). -kymmentä
{gen. neljänkymmenen)

(-ä etc).

neljänistuttava -.
neljänlainen.
neljänneksittäin -.
neljännes3^/.; (vuo-

si-) ; kello on
neljänneksen neljättä, -.

neljäs2 -nnen.
-kymmenes (gen, neljän-

nenkymmenennen) -, -sadas (gen. neljän-

nensadannen)-, -toista (gen. neljän-

nentoista).
neljäsataa (gen. neljänsadan).
neljästi ,-.
neljä | toista (gen. neljäntois-

ta), -tuhatta

(gen. neljäntuhannen) -.
nelonen .

nenä2 4
-( -); (kärki), ®2; saada

pitkä ., .
nenä|kkyys4 (julkeus) -

/., /.; (vii-

sastelu). -kkäästi,, -käs* -kkään,.
nenä| liina .
-nipukka3* .
-ääni .
-äänne .

, .
nero|kas* -. -kkaasti.
-kkuus4

/.

neron.jilmaus. -lahjat pl.. -lei-

mahdus -. -tuote-.
neste 2

/.,.
-mainen,-.

netto, -hinta-. -paino. -tulo .
-voitto .

neula ^,®, -ko-
telo.
neulamainen.
neulani kärki .
-muotoinen.
-nuppi -, -silmä

(. -, -).
neula|paperi -. -rahat pl.-, -rasia-. -tehdas. -tyyny.
neule2; (-lanka)-

pl. f.

neuloa, - ();
(kutoa) *2, -.
neuloja5 23

-.

neuloma|kone -, -tarpeet pl. -.
neulonta*.
neutri (kiel.) .
-sukuinen
gen.



293 niistää

neuvo; (keino)-,; (ohje) -, 2
;

kysyä neuvoa jklta, -
***, - ;
kenen neuvosta,; omin neuvoin,-;
mikä nyt neuvoksi,; millä neu-
voin, ;
yksissä neuvoin, 1.; pl. neu-
vot, pl.

neuvoa, - -; (opettaa) §,
-; (näyttää),*^; (opastaa) |-,-.

neuvoja5 ; -.
neuvokas* -kkaan-, (taitava), (ove-

la),.
neuvokkaasti ,.
neuvokkuus4 -

/.

neuvon|antaja ;. -pide2*-.
neuvos3.
neuvosto.
neuvotella*,
-;; neuvot-
televa jäsen,-.
neuvoton*,; (epäröivä).
neuvottelu.
neuvottomuus4 -

/. /.

neva.-,, , pl. .
nide2*.
nidottaa2*®.
nielaista ,-*2.
nielaus3 ®2.
niellä, --
*3.

nielu .

niemeke2*.
niemi4 . -maa] -.
nietos3 ().
nihilisti.
nih|keys4

/. -keä4.
niiata, -.
niidet pl. s:sta niisi.

niikseen ? niiksi: jos n. tulee,.
niin ; (niinmuodoin); (siis); (kyllä) ;
vai ., ; . toi-

nen kuin toinenkin,; niinkö,? eikö ., ?
olkoon .,,!

niini3 3
,

3
. -köysi, -matto.

niin
|
kuin , .

-muodoin .
-piankuin , -pä. -päin ,.

niisi5® pl. f.

niistää2,-();, -; (kynttilä)
1

, ®.



niitto 294 nimipäivä

niitto* ^,.
-kone . -mies^ m. -väki
pl.

niitty* 2£ ( -), -
^.

niittäjä5^ .
niittää2* *^, -; (lei-

kata)® ().
niittämätön*.
nikama2®2.
nikka*.
nikkari -mestari. -|-
verstas -.

nikkaroida.
nikkeli s. .; . -.
nikotiini.
nikottaa2* (- 1.

); minua ., -.
nikotus3.
niksahtaa2* krm.
nila /.

nilja /.

niljakas* -kkaan, niljakka3*; (liukas)-.
niljakkuus4

/.;

/.

nilkahtaa2* (-
).

nilki2* .
nilkka*, -luut

pl.

pi
nilkku*.
nilkuttaa2* (- 1.).
nilviäinen.

nimellinen , -; (nimellis-)-,.
nimellisarvo.
nimen)huuto .

-muutos -.
nimenomaan;;
(erikoisesti).
nimenomainen ;
(jyrkkä).
nimetön* |,-; . kirje,-.
nimi2 ^; (nimitys)-; (arvo-); (yhd.)

(vara-) -; mikä teidän

nimenne on, -
; ;

nimeltä, ; nimek-
si,,, -huuto

, -kilpi-
, -kirja-®. -kirjain-. -kirjoitus /.

nimikko* .
nimi

!

kortti -, -kristitty-. -laatta*

, -lehti-. -leima-^ {pl. -) . -leimasin

ks. ed. -lippu .

-lista ®.
-luettelo -®. -merkki /.

niminen, -, ; sen .,.
nimi

|
neuvos. -pastori-. -päivä



nimipäivälahja 295 noitua

pl. f.; (ruhtinaiden) -, -päivälahja. -päi-

väonnittelu, -sana.
nimismiehen|konttori -. -piiri-. -virka.
nimismies()-; 2

^.

nimistö ®.
nimitellä*.
nimittäin ().
nimittäjä5 (mat.)-

.
nimittää2* ,-22 (-); (-
meltä) (-);
(virkaan), --().

nimituomari --.
nimitys3; (vir-

ka-) (-).
nipin napin .
nipis|tys3 ^. -tää2^, ^ 1.^.
nippu* ®2

? ;

(kärki).
nipuittain.
nipukka3*.
niputtaa2* |,-*2 t.-.
nirpistää2 = nyrpistää.
nirso.
niska ®; olla jkn
niskoilla,, -

; lykätä syy jkn nis-

koille,,^.
niskoitella*.
niskoittelija5®.
niskoittelu.
nisu, -jauhot pl..
nisä2 ®2, ®2.
nisäkäs* -kkään-.
nitistä^.
nitoa* (-),
-; (sitoa) |,-®.

niuha;.
niukahuttaa2* |,-; minä niukahu-
tin jalkani,.

niukallainen.
mu [kaita, -kalti, -kasti-,.
niuk|ka*,-. -kuus4

/.

niukua* niukan 3
^,

3
^; niukuin nau-

kuin, ; .
nivel.
niveletön*.
niverä2

/.

nivus3^ ( -).
noeta* nokean, -.
noin , -; (suunnilleen) -, .
noita2*^,.
-akka, -keino, -sauva -.

noitua* (-),^.



noituus 296 nostattaa

noituus4.
noja2 (tuki), -

;
(pohja),; jättää oman on-

nensa nojaan ,; nojas-

sa,; sen nojalla,, -puut
pl. (voim.)

pl.

nojata,-(^; ,- . . .);-,-.
nojatuoli .

nojautua* = nojata; nojau-
tuen lakiin,.

nokare2 ®, -®.
noki2*, /. -jyvä, -kolari. -musta -.
nokinen, -.
nokivalkea: syttyi .,.
nokka2* (linnun) ;
(nenä) 4

-, ®2;
(niemi) , ®2;
ottaa nokkaansa,-,*.
nokkaantua* ,*.
nokka|eläin. -vii-

sas (ivall.) -; (julkea).
nokke|la5,-;. -lasti.
-luus4 /.,

/.

nokkia* ^.

nokkonen.
nokkoskuume.
nolata*, -.
nolaus3.
nolla22 .
nolo, -sti-. -us4. -stua, 2*^.

nominatiivi

nomini (kiel.) 4
;.

nopea4,.
nopeaan.
nopea|ajatuksinen -, -jalkahien -!, -kulkuinen -.
nopeasti,.
nopeus4 , -

/.

noppa2* 5
-.

nopsa2 ,-.
norea4.
norjalainen s.®;
a..

normaali-, -ly-

seo .
normi.
noro.
norppa2*.
norsu 2.
nostaa2 1

, -®;
(hiukan) 1

,-®; . hintaa, -, -* ; .
kysymys jstk.,|,-*^ .

nostattaa2*®;
(kiihoittaa) |,
- *3.



nosto 297 novelli

nosto;.
-kone .
-rana .
-silta .
-väki.

notaari; julkinen

., .
notariaatti* -.
noteera|ta

(-). -us3
.

notkahdella* 1
.

notkea4.
notkelma2

.

notkeus4
/.

notkistaa2; 1
,-^; . polviansa,

,
-, -§.

notkistua 1
,
-^.

notko,.
notkua ; -

1
,^.

noudattaa2* (tuottaa)-, -® inst.;

(seurata) dat.;,-22 (-. . .);

(totella); (ottaa

huomioon) 202 (-),® ; (suos-

tua)|, --
*2; (täyttää),-; . lääkettä aptee-

kista,® -; . jkn
esimerkkiä, -; . lakia, -; . käskyä,(-);.

noukkia* (linnuista) -2,; **-;
(poimia).
nouseminen; (hin-

nan); (veden); (kuolleista).
nousta (pystyyn)^,®; (ylös) -
***, ®; (kohota)

1
,
-®;

(vedestä) ,
-®; . maalle, -
***,® ;
. valtaistuimelle,®; . kuolleista,|, -;
nousta hevosen selkään, -*2, ® -; nousi myrsky, -; . kapinaan,,-

(-); siitä nousi

riita,; nousevalla viikolla,.
nousu;;.
nousukas* -kkaan-

.

nousu
|

paikka -; (maihin-), /. -vesi; (vuoksi) -.
noutaa2* (tuoda) -
***, -®; *^,*, (lähteä)-

(ptt.) inst.; hän
on puita noutamassa,.

nouto*, .

novelli /.



nuha 298 nuora npätkä

nuha2.
nuhde2 *;.
-saarna.

nuhdella*, - ();^, -.
nuhjus3 = nahjus.
nuhtee|ton*,, -ttomasti, -ttomuus4 -

/.

nuhtelevai|nen-, -sesti.
nuhtelu.
nuija2,.
nuijani isku, -lyönti.
nuijia .
nuijasota( -
1597 .).
nujakka3*,;
(kahakka).

nujertaa3* (taittaa) 1
,

-; (nöyryyttää)|,
-^.

nukahtaa2* ^,^ ptt.

nuken|kaappi. -pää $-.
nukka2*, ®2.
nukkainen.
nukka|verka. -vieru,.
nukke* nuken .

nukkua* ®; mennä -
kuksiin,|2.

nukus: olla nukuksissa,®,**; tuudittaa

nukuksiin,.
nukuttaa2* |,--; (tuudittaa) |-

, -; minua nu-
kuttaa,.
nukutus3. -aine.
nulikka3*

.

numero , ,.
numeroida
(-).
nummi2 (-) pl. .
nunna2, -luostari

1. -.
nuo, noiden tvm. s.sta tuo;, .
nuohoa* ^.
nuohoja5.
nuohonta*®.
nuokkua*; (riip-

pua) 2
.

nuokuttaa2*.
nuolaista^.
nuolen [kärki. -muotoinen-. -nopeus -();
nuolennopeudella,,.
-pääkirjoitus-.

nuoleskella *^.
nuoli3 ^. -haukka^. -kontti.
-mainen.

nuolla *^;-, -*$.
nuora2®.
nuorallatanssija.
nuoranpätkä ®2 1.®.



nuoraportaat 299 nurista

nuora portaat pl.. -tehdas-.
nuorata|, -*2.
nuorehko.
nuorek|as* -kkaan ks. ed.

-kuus4
/.

nuorempi komp. ;.
nuorentaa3*, - -.
nuorentua*, -.
nuori3,; (tuo-

re). -herra -.
nuorikko*; nuori-

kot pl.,,-
pl.

nuorimies.
nuoriso /. -kir-

jallisuus, -seura -, -seuran-
talo .
nuorrun tvm. v:stä nuortua, -.
nuortea4.
nuorukainen {g. pl.

-).
nuorukaisikä.
nuoruuden

|
aika

/. -ihanne -, -into. -koti. -muisto-, -rikos, -unelma -. -ystävä.
nuoruus4

/.,

/.

nuoska2
/.; ks.

seur.

nuoskea4 (suoja) ,; (sateinen)-
(); (kostea) -.

nuotan|perä^ (g. pl.

-). -veto (^) (g. pl.

- 1. -).
nuotio ®2. -tuli ks.

ed.

nuotta2*; olla nuo-
talla,^ -. -kalastus.
-kota ^.

nuotti*; (sävelmä) -
2

. -paperi -.
nupi.
nuppi* (pahka)

;

(kepin) ;
(neulan) , -neula

.

nuppu* ; olla nupul-
la,.

nureksia (-,-) .
nurin ; . nis-

koin,; . kurin,; kääntää takki

.,*.
nurina3.
nurin |kurinen.
-kurisesti, -ku-
risuus4

/.

-niskoin ks. nurin, -puoli-

nen, -päin.
nurista (-^,-) ., -

32.



nurja 300 nyrjähtää

nurja2; (kuv.),-; (väärä)-, , n. puoli,

; . mieli, -
/.,-. -mielinen -,-, -mielisesti -, -mieli-

syys4
/.,

/.

nurjuus4
/.; -

/.

nurkka2 *®2().
-hylly .
-kaappi .
-kamari .
-kauppa , -kaup-
pias -kivi-, -pöytä -.
nurkkaus3 ®2.
nurkua*.
nurmettua* |,-®.
nurmi2 (nurmikko),®2; (ruoho) ^;
(niitty) 2^ ( -).
nurmikko* ®^, -^.
nurpea4,;
(tyytymätön).

nutipää.
nutistaa2 (rutistaa)^,
-; (kuristaa)^, -.

nuttu*2.
nuuska2 -
nuuskaaja5.
nuuska|rasia .

-tupakka ks. nuuska.
nuuskata, -.

nuuskia; (haistella)|, -; (.)|,-;-.
nuuskija3.
nuutua* 2

,
-.

nyhtää2*, -;, -
2

.

nyhtäistä^.
nykiä* ,-^; kala nykii,.
nyky: tätä nykyä,, -, -aika,, -aikai-

nen,-. -hetki -.
nykyinen, -,, -.
nykyisin,.
nykyisyys4 -
^.
nykyään.
nykäistä ptt.

nylkeä*, 2(); (.)-, 2 ().
nylkijä3; (.).
nylkyri ks. ed.

nymfa, nymfi (myt.).
nyplätä®.
nyppiä*,^.*.
nyre|ys4 nyrpeys. -ä =
nyrpeä.

nyrjäh|dys3 . -dyt-

tää2 * ptt. -tää2 *; jalkani nyr-



nyrkinisku 301 näkyvä

jahti,.
iiyrkinjisku -. -kokoinen -.
nyrkki* ^. -oikeus, -taistelija®2. -tais-

telu .
nyrpeys4

/.

nyrpeä4,.
nyrpistyä, -*.
nyrpistää 2 |,-.
nystelmä2

, nystermä2
, nys-

tyrä5 (an.)^; (lääk.).
nystyrätauti®.
nyt,.
nytkiä ,-.
nyttemmin ,.
nyyh|kiä, -kytys3

1, -kyttää2* -.
nyykyttää2*.
nyytti(y)* ®2.
nyökkäys3 ®2.
nyökätä*,^.
nyöri, ®^.
nyörittää2 *

(-), -.
näen tvm. v:stä nähdä.
näennäinen,-.
nähden ks. nähdä.
nähdä (näen, näki)*,
-; (huomata) |,-*; (erottaa)-, -^; minun näh-
däkseni,. -

; ; olen näkevi-

näni, ; . hy-

väksi, ;
. nälkää,^ rö-,; sittepähän

nähdään, , -! kaikkien näh-
den, ; siihen näh-
den, että . . .,, . . .;, . . .

nähtä|vyys4-
/. -vä2 (näkyvä); (näkemistä an-

saitseva)-. -västi ,.
näin, ; . ollen,; niin ja

., .
-ikään ; ks.

seur. -muodoin.
näivettyä* 2

,
-.

näivetystauti 13
.

näke| niinen: näkemisen ar-

voinen,-. -mä2;;
ensi näkemältä,; näkemiin asti,.
näkinkenkä®.
näkkileipä().
näky* ; (muoto).
näkyisä 2.
näkymättömyys4 -

/. -tön*,; kadota näkymät-
tömiin, .
näkyvä2,;
talo on jo näkyvissä,



näkyväinen 302 nävertää; kadottaa nä-
kyvistä, .

näkyväinen.
näkyä*, ®; (näyttäytyä) -, -*2; nä-
kyy, että,,; niin-

kuin minusta näkyy,.
näkö*; (muoto);
näöksi, näön vuoksi,; näöltä, näköjään,, -aisti -. -ala. -hairahdus.
näköinen: jnk. .,

.; sen ., ;
minkä .,; olla kivul-

loisen .,*-; kylläpä olet .,.
näköisä2.
näköjään .
näkö|kanta ,. -kulma. -piiri.
-torni 30

.

nälistynyt.
nälistyä.
näljä /.

nälkä2*; minun on
., ,; nähdä nälkää, -; kuolla nälkään,, -.

nälkäinen.
nälkä|kuoleraa, -palkka, -vuosi-.
nälkääntyä*-

ptt.

nälänhätä.
nämä, nämät tvm. s:sta tä-

mä, .
näpillinen -.
näpiste|lijä3 -

, -llä^ (ptt.),.
-ly .

näppi* ; -®.
näppy*,.
näppyinen.
näppylä5 = näppy.
näppäimistö.
näppäin.
näppäryys4

/.;-
.

näppärä5 ,;
(vilkas); (soma)-. -sti ,.
näppäys3 ®2.
näppäyttää2*,-

(ptt).

näpätä*,.
näre 2 .
näreikkö*
1.^.
näreä4; -.
närhi .

närkäs* -kkään (kärsimä-
tön); (pikai-

nen); (arka-

tuntoinen).
närkästys3,.
närkästyä, -* .;-
*^ - .
nätkelmä2.
näveri.
nävertää3*^, -.



näykkiä 303 noyra

näykkiä* ^, -§,.
näyn tvm. v:stä näkyä.
näyte2* (),;
(malli), -

2; panna näytteille,,.
näytellä* ,
-*2; panna nähtäväksi,|, -;
(näyttämöllä), -.

näytelmä2 ;
(-kappale), -kappale(), -taide.

näyteluento -. -numero -. -tilkku.
-tunti .

näyttelijä. -tär* -.
näyttely 13

, -esine. -rakennus-,
näyttämö;.
näyttäytyä*,-*2.
näyttää2* tr.,
-*2; (osoittaa)-, -*2; (todistaa), -*2 (teatt.),; intr. -*2,*; mi-
nusta näytti, ,; miltä hän
näyttää, -; hän näyttää olevan
sairas, 66-.

näytäntö*,
. -kausi-.

näytös3; (näy-
telmässä).
näädännahka .
näännys: olla näännyksissä,.
näännyttää2 * |,
-^; n. nälkään, MO-^, -.

nääntyä* |,- ; |-, -^ (- . . .); .
nälkään, -.

näätä2*.
nöyrentyä* |,-^.
nöyrentää3* |,-.
nöyriste|llä-

inst. -ly -.
nöyrtyminen.
nöyrtyä*|, --
2.

nöyryys4;-
/.

nöyryyttää2 * = nöyrentää.
nöyryytys3.
nöyrä2,-; (kuuliainen)-; n. auttamaan,-; nöyrin palvelijanne,.
-sti,;
pyydän nöyrimmästi, -^.



304 ohraisesti

.
oas* okaan 2,-

.

obeliski.
objekti; -.
objektiivinen.
obligatsioni 2

. -lai-

na .
odotella* 2 (-),-.
odottaa2* 2

,,
gen.; odotta-

matta,; jääden
odottamaan vastausta,; odotettu

vieras, .
odottamaton* -,.
odotus3. -huone,
-sali, (

t. -),.
odotuttaa2 * ,-.
ohdake 2*.
ohdakkeinen ;
(.).
oheen: panna jnk. oheen,,-^. -liitetty, -pantu-.
ohellinen,--,
ohentaa3*, --.
ohentua* ^,®.
ohessa , gen.; sen .,, .

ohi gen.; sade on .;; vaara on
., ; se

menee pian .,; . mennessä,-. -kulkeva2
, -kul-

kija3 (-aro); -me-
nevä2; (lyhyt-

aikainen) .
-mennen.
ohimo ®2; .-.
ohitse = ohi.

ohja2^ (g. pl. -).
ohjaaja5 .;
(järjestäjä)

.; (hevosen) 2
^;

(voimavaunun).
ohjas3^ (g. pl. -);
olla ohjaksissa (kuv.)-.

ohjata 1.

inst.; (suunnata)-,-; (neuvoa); (johtaa)-*^ inst.

ohjaus3,-.
ohje2; (sääntö); (opastus) -

2
;
(määräys)-.

ohjelma2.
ohjelmisto.
ohjesääntö.
ohkainen.
ohra2^ m.
ohrai|nen,;
-sesti,.



ohrajauhot 305 oikeus

ohra jauhot pl. -, -pelto,. -ryynit, -suuri-

mat pl. , -täh-

kä .
ohukainen a.; s..
ohukas* -kkaan.
ohut -uen; olla ohues-

sa puvussa,. -kuorinen
t. -!, -pukuinen.

ohuus4
/.,.

oihkata.
oikaista, -; (korjata)-,-; (oiustaa)

2[]2
?
®-.

oikaisu, -
;
(sanomissa)-.

oikea4; (-mielinen); (oikeuden-

mukainen) ;
(asianmukainen)-; (todellinen) -; oikealla ajalla,; sinä olet oikeassa,; oikeassa järjes-

tyksessä,; todistaa oikeaksi,-, -kätinen -. -mielinen -.
oikeammin.
oikeaoppinen.
oikeastaan ,.

oikein;;; . hyvin, -; . totta,, -ajatteleva -. -kirjoitus -. -päin (oikeassa

asemassa) -: (oikealle

kädelle).
oikeisto (-), -lai-

nen (-
).

oikeittain ,.
oikeudellinen ,; (oikeudenmu-
kainen).

oikeuden
|
hakija ®2.

-istunto .
-käynti,. -käyntiapulai-

nen,
(aro), -käyntikulut pl.,

-käyntikulungit pl.-
pl. -käynti-

tietä -. -mukainen -; (oikea)-, -mukaisesti;, -tunto -.
-vastainen-.

oikeudeton* ;
(oikeudenvastainen)-; (väärä)-.

oikeus4 ; (oikeuden-
mukaisuus) -

/.; (laillisuus)-
/.; (-istuin) ^;

(etu-) 2
; millä

oikeudella, -
20



oikeusasia 306 oksettaa; käydä oikeutta, cy-*2. -asia. -istuin ^. -juttu®,. -laitos. -mi-
nisteri .
-neuvosmies -. -osasto -. -peruste-. -tiede-. -tieteellinen.

oikeuttaa2* ^, ®;-, -; oikeu-

tettu, ,.
oikku*,
/•

oikoa* ^; -, ;
(korjata) |,•; -; (kulkea oiko-

teitä) ®,®-.
oiko

|

päätä; (heti) -, -tie-.
oikulli|nen,-, -sesti-. -suus4-

/.

oinas -aan .
oion tvm. v:stä oikoa.
oire2,.
oitis,,.
oiva2 ks. seur.

oivalli|nen, -,,, -sesti,.

oivaltaa3* , -^; (ymmärtää)-
1

,
-®.

oja2.
ojen us3; (rivin); (korjaus)-. -laitos-. -nuora
(kuv.)®^-.

ojentaa3* ^; -, ;
(kurottaa) |,
-^; (korjata)-, -.

ojentua*,-; (korjautua)-,-.
ojittaa2*, -.
ojitus3 .
oka2* = oas.

okainen,-,.
oksa2

/.; (haara)( -; pl. -,-).
oksainen, -; . lauta,-.
oksas®.
oksastaa2|,-^().
oksastus3®.
oksaton* .
okse2.
oksennus3.
okennuttaa2*^; mi-
nua oksennuttaa, -.

oksentaa3* 2
,^;

hän oksensi, .
oksetin* (-).
oksettaa2* = oksennuttaa.



oksetus 307 ollenkaan

oksetus3, -pulveri.
oksia 1

, -^ -.
oksikas*-.
oleelli|nen.
-sesti, -suus4

/.

oleksia,,*^.
olemassaolo.
olematon*-; (ei mikään).
olemus3 (olento);
(olo).

olen tvm. v:stä olla.

olennainen.
olennoida |,
-^.

olento*.
oleskella,-*^, ®.
oleskelu. -paik-

ka .
olettaa2* ,-^.
olettamus 3

, oletus3-.
oleva2(inen) , -; hän on olevinaan
sairas,.

olija3; (henki-

lö) 2.
olinpaikka -.
olio,^ /.

oljenkorsi,-
.

olka2* ®.
olkain.
olka|luu, -nauha, -pää

®, -vyö

olki2*; (korsi)-, ®; oljet,, -hattu, -katto, -kupo -, -köysi, -lyhde -, -matto.
olkinen.
olkijpahnat pl., -patja-. -pehku = -pahnat.
-rehu .

olla ®; (oleskella) -*^; (olla olemas-
sa) (-);
(pitkollaan) 3

^; hän
on sairas, —;
niin ollen, -?/, minulla ei

ole aikaa, -; mikä sinun on?? olin pudota,; jos

minun on sinne mentävä,-
; hänen täällä ollessaan,; minusta on se

kummallista,: ole huutamat-
ta, ; olin mene-
mäisilläni,;; olla kuolemaisillaan,; anna mi-
nun olla,! olkoon
niin, ^.

ollenkaan: ei ., ,.



olo 308 ominaispaino

olo ^,;
(oleskelu); (ti-

la);. -ai-

ka, -. -paikka. -suhde-;.
olus3.
olut - ^. -haarikka. -kori-, -lasi. -myymälä -

(-), -panimo-
3[1)

. -pullo -, -puolisko -, -seideli-, -tehdas-, -tyn-

nyri .
oma2 ,;
joutua vuoteen omaksi,®; omin luvin,; omasta tahdos-

taan, ;
hän panee omiaan (kuv.),; tulla

omillansa aikaan, ®; hän on
siihen omiaan,, -ehtoi-

nen, -hy-

väinen.
omainen|, /.-; omaiset pl., pl.

omaisuus4, -
/., irtain .,-; kiinteä

., .
omaksua (omistaa itselleen), -;
(tunnustaa) |,- ; . ta-

vat, .

oma|kätinen -, -kätisesti -.
omankädenoikeus -.
omantunnon |asia cö-. -epäilys.
-kysymys .
-pakko. -rauha-. -tuska-. -vapaus -.
omanvoitonpyyntö-.
oma|peräinen-, -tekoinen-. -tunto /.;

omantunnon mukaan, cö-. -valtainen -. -valtaisuus4 ca-. -varainen-.
omata 1 akk.,

inst.

omeletti*.
omena5 ®, -kukka, -mehu.
omenani kuori -, -siemen -®.
omena |piiranen®2, -puu-, -sato .
-viini ,.
ometta3*.
ominainen ,-; (omituinen) -.
ominaispaino.



ominaisuus 309 onni

ominaisuus4,-; (omituisuus)-
/.

omintakei|nen -; (riippumaton)-, -sesti -. -suus4 -
/.;-

/.

omistaa2 (omata) 1
;

inst.; (itselleen), -;
(antaa) |2,
-®; (osottaa) |-,- 2*2.

omistaja5 |®, /.-.
omistus3. -oi-

keus .
omitui|nen, -; (ominainen), -sesti -. -suus4 -

/.,

/.; /.

ommel* ®-
ommella*; (jhk.) |-,-2; (kiinni)-.
ompelija3(tar*) 2

2,.
ompelu. -kehys

pl. . -kone, -koulu, -lanka
pl. -pöytä. -seura.

ongelma2 (arvoitus)-
®; (pulmall. kysy.)-.
ongen|koukku ®2.
-siima ^. -vapa*-

2
.

onginta*.
onkalo,.
onki2*

; olla ongella,

*«2; lähteä ongelle,® .
onkia* *-*-'*^.
onkija3.
onkijmato (-), -mies.
-vapa* 2

.

onnekas* --.
onnela3 .
onnellinen ,. -sesti,.
onnellistuttaa2* -, -.
onnenjkauppa,-; onnenkau-
palla, . -lapsi®. -onkija -. -poika-®. -potkaus-, -päivä-, -sattuma2, -toi-

vottaja .
-toivotus .
-toivotuskirje -.

onnetar* .
onne|ton*, -tto-

masti, -ttomuus4; (tapaturma) -; (turmio)^,.
onni2 ; (onnistum.); (kohtalo)^;

/.; kova, paha .,; onnea mat-
kalle, ;



onnistaa 310 opinhalu

onneksi olkoon
,; onneksi, -; minun onnekseni,; jättää oman

onnensa nojaan,,.
onnistaa2 (jkt.)^,®.
onnistua^,-
®; asia ei onnistunut,-; onnistunut,; minun onnistui,.
onnistumaton*.
onnistuneesti.
onnitella* |,- .
onnittelu. -sähkösanoma --.
onsi3* onnen;-.
ontelo s. /.; -

.;.
ontto*.
ontu|a* (- 1.), -, -minen.-.
ooppera3 , -laulaja. -laula-

jatar .
opas* oppaan;
(matka-), -

.
opastaa2 |*2, --
®;, -*2; (opettaa) -.

opastaja5; ks.

opas.

opastus3 ;
(kuv.).

operatsioni 2
.

operetti* .

opetella*^.
opettaa2* ^, - 1.- ; |,-^ ; -^; (totuttaa) -|, -^ ;
(harjoittaa)

(-), -.
opettaja5^ (. -

1. -) .,
. -kokous. -n

|

paikka, -n
|

toimi-, -seminaa-
ri .

opettajatar*,.
opettajisto -, ;

.
opettamaton*.
opettaminen.
opettavainen.
opetus3,-,; (harjoitus)

;
(neuvo) -. -aine -. -kieli-. -laitos. -oppi, -suunnitelma. -tapa -. -toimi, -tunti.

-välineet pl. -
pl.

opillinen.
opin|ahjo -. -halu



opinhaluinen 311

-haluinen-.
opinto*, -, -aika .
-aine .
-matka -.

opiskelevainen
(-).

opiskella|, -§.
opisto ,.
opiumi.
oppi*,; (tieto)

pl.

oppia*^, - 1. -; (tottua)|,-§ .
oppi|aika ;

pl. -arvo
5
-, -jakso. -kirja.

-koulu -, -laitos.
oppilas -aan|2, /. -.
oppimaton*, -.
oppi|pakko. -poika
-sali 2

. -sana-. -tunti.
oppivai|nen .
-suus4

/.

optikko*.
optinen.
ora|pihlaja .
-tuomi.

oras -aan pl. .;
ruis on oraalla,. -taa2 *^,®,® .

orava2
.,

oravannahka .
ori -iin®^.
originaali.
orja2 ^,,
(nais-), -, (maa-)
(-), -kauppa, -kauppias-.

orjallinen,-; (mateleva)-; (puustavillinen).
orjamainen.
orjan|elämä .
-ruusu ^.
-tappura5.

orjuus4.
orjuuttaa2* |,-2*2.

orkesteri.
orkesterinjohtaja -.
ornamentti*.
orpana5 ks. serkku.
orpo* .,-; s.^. -koti. -lapsi -^.
orsi3* orren /.;-

;
(riuku) 5

. /.

orvaskesi5 -keden.
orvokki* ®.
osa2 5

- /.; (osuus) 5
-

(g.pl. -); (kohtalo)

/.; (tehtävä) /.; osaksi,,; suurim-
maksi osaksi,; ottaa osaajhk.,-

1
,
-®.



osaamaton 312 otava

osaamaton*; -.
osaaminen,.
osaaotta|maton* -

1. -. -vai-

nen ;.
osakas* - -.
osake2* 2

. -pankki -. -pääoma.
-yhtiö -.
osakkeen

|

merkintä-. -omistaja.
osakkuus4.
osakunta2* 2

,.
osakuntalainen -.
osalli|nen

., ;
s.. -suus4 -.
osa|maksu,(), -määrä2

().
osanen.
osan|ottaja5, -

-otto.
osapuilleen.
osasto.
osata 1

,
(tietää);

(osua)|,-2
2.

osaton*.
osinko*.
osittaa2*|,-.
osittain ; (osaksi).

osittainen.
osoite2*. -kalenteri.
osoitella* 1..
osoitinpuikko .

osoittaa 2*,-*2;|,
-*2; |,
-*2.

osoittaja5 (mat.)

.
osoittautua*,-*2.
osoitus3^,-; (ilmaisu) ,; (todistus); (merkki); armon ., -.
ostaa2 1

,^(-).
ostaja5 ., /.-.
ostella 1

.

osteri.
osto ®, (g.

pl. -), -hinta.
ostos3®.
osua |, -2

2;

(tapahtua) |,-2.
osuus4 (osa) ^ /., -^ (g. pl. -); (osallisuus). -kauppa-, -kunta.
otaksua; |-, -§.
otaksuma2.
otava2.



ote 313 paarma

ote2*
, ;

(kirjoituksesta) ®.
otollinen (sovelias) -; (mieluinen);; otolliseen aikaan,.
otsa2® ( ).
otsake2*.
otsa

|

koriste. -ryppy. -tukka®.
otsikko*.
ottaa2* 2®2 (-),®; (riistää) 1

,-®; (vastaan)-
1

, -®; (ulos)-
1

,; o.mittajksta,® ;
. lukuun, 1

,-® ; . teh-

däkseen jtk.,; hän ei ottanut

sitä uskoakseen, -.
ottelu®.
otto* . -lapsi -. -poika.

otus3^ .
oudoksua*^-; (kummastella)-, -^.
oudon |lainen.
-näköinen.

oudosti.
outo* (vieras); (tun-

tematon); (omi-
tuinen).

ove|la5 (viekas) ,
(nokkela) , (neuvo-
kas), -hius4

/., /.

oven
|

haka®, -pieli3

-ripa*®, -vartija. -suu: ovensuus-
sa, .

ovi2^ /.; seistä ovella,, avoimin
ovin, -.-kello (-
), -puolisko, -raha. -verho.

.
- (-pä) loppuliite -;,.
paaduttaa2* |,
-2; (itsensä),- ().
paahde2*,.
paahtaa* (kuumottaa) -^; (paistaa)®,-, -.
paahtopaisti.
paahtua*, -.

paakku* 3
,
®2.

paalu 2
, -laituri -. -raken-

nus .
paaluta, paaluttaa2* -, ().
paalutus3 .
paanu,. -kat-

to .
paari: paarit,® pl. f.

paarma®2 .



paasi 314 paheksia

paasi5 -den 3
-, -kivi-.

paasto.
paastoaminen.
paastoipäivä .
-ruoka .

paastota*^ 1.-.
paatua*, -.
paatumus3- /.

paatunut-.
paavi, -kunta.
-lainen s.; .-. -laisuus4.
-Uinen.| -, -istuin. -kirja, -usko.
-valta .

pad allinen --.
padanjalka. -kansi, -korva.
padota* |,-*8

-.

paeta1* pakenen ®,
-' (vältellä) |,- gen.

paha a.,,; (ilkeä) ; s.; hänellä on . mieles-

sään,; panna pahakseen,-,*; älkää

panko pahaksenne, -; minun on pa-
ha olla,; hän on pahoilla mie-

lin, ; pa-

haksi onneksi, -

; . sinut perii,; sen pa-
hempi, ; olla

pahemmassa kuin pulassa,-; ei tekisi pahaa,, -enteinen-. -inen; (pieni); (mitätön) -, .
-juoninen, -luon-

toinen , -maineinen

gen. -maineisuus4 onopö-
/.

pahan|hajuinen.
-ilkinen ,-. -ilkisyys4.
-kurinen ;
(häijy) , -luontoinen. -makuinen. -nä-

köinen, -päi-

väinen; piestä pa-
hanpäiväiseksi, -*^, -sisuinen.
-suopa2*.
-suopuus4-, -tahtoinen-, -tapai-

nen, -tekijä|, /. -. -teko,.
paha|siivoinen.
-sisuinen.

pahasti, ,.
pahastua, -*.
pahe2.
paheksia, paheksua (ei hy-

väksyä) ,; (moittia) -



paheksumus 315 paimensauva, *^; (panna
pahakseen) ,*.
paheksumus3,.
pahemmin.
pahennus3 ;^;.
pahentaa3*,-;*, -.
pahentua* ,; *,
-.
paheta1 = pahentua.
pahka®,
pahnat (-a) pl. .

pahoin,,-, -pitely -, .
-vointi*, -voi-

pa2*,-.
pahoitella*.
pahoittaa2* |,
-^;,*.

paholainen .
pahus3 ®,.
pahuus4

/.; .
pahvi ®.
pahvikko*®.
paidan {hiha -, -kaulus -.
paikalla .
paikallinen.
paikallis

|

juna nö-. -kipu .
-väestö
pl. -yhdistys -.
paikan hakija -. -välitystoimisto

,.
paikata* ^, -.
paikka* ^; (virka)

/.,^; (ase-

ma); (seu-

tu) /.; (vaatteis-

sa) ®; (heti) pai-

kalla^ ; paikoil-

la, paikoille,-, gen.; joka pai-

kassa, ; paikoilleen,! pitää paik-
kansa, ; ei

se pidä paikkaansa,; . paikoin, -. -kunnallinen-, -kunta /.,^. -kuntalainen-.
paikkailla^.
paikkansapitävä-

-pitämätön* -.
paikkapaikoin.
paikkaus3®.
paikkuuttaa2*^, -® (, -, -. -).
paikoin.
paikoittain ks. ed.

paimen ^, dim. na-
^; olla paimenes-5,2 (- . . .). -kansa. -kirje. -koi-

ra ®, -laulu^.
paimentaa3*^ (-...).
paimen| -, -poika®2.
-runo, -sauva -.



paimentolainen 316 painoväri

paimentolainen;
elää paimentolaisena,-

(-).
paimentolais

|
elämä, -kansa.

paimen|torvi po-. -tyttö®.
painaa intr. *; tr.

1
, -®; -;^, -; painakaa

puuta,; . mieleen,|,-; |-,-; . kat-

seensa alas,|, --.
painajainen.
painattaa2* |2,-® () ,, - ().
painattaja5 .
painatus3. -kus-
tannukset pl..
painautua* |,-®; (laskeutua)-, -*.
painava2; (tärkeä).
paine2; (väriaine).
painella

|
,

-^.
painetti*

paini

painia^.
painija3 ®^.
painin ®2.
painisilla: olla .,^.
painiskella^.
paino ; (raskaus) -

/.; (punnus) ;
(kirja-) 2

;
(pai-

nin) ®2;
(tärkeys) /.; kir-

ja on ilmestynyt painosta,.
-arkki .
-asetus. -asiainylihallitus, -asiamies. -este.

painoinen; kolmen
kilon .,.

paino|kanne2* -.
-kohta .
-kone -
®2. -kuntoinen -, -kustan-
nus .
-laki ;
(fys.) .
-lasti. -lupa-.
-muste -, -paikka -. -paperi, -piste -.

painos3.
painostaa2 ^; (kuv.),-^;
jnk. painostamana, -.

painostus3, -.
painotuote -, -vapaus-, -virhe-
®, -voima -. -vuosi .
-väri -



painoyksikkö 317 pakettitoimisto

. -yksikkö -
ca. -ylihallitus -.

painua,®; .
pohjaan, ®,®; (laskeutua)-, -*^; . mieleen,|,-; painunut ääni,.
painuksissa: ääneni on .,.
paise2, 2

.

paiskata |, -^;,*; (lyödä),; . ovi

kiinni, .
paiskautua*^
ptt.

paiskella,.
paistaa ; (uunissa)®, -;, -.
paiste2; auringon pais-

teessa, .
paisti (-) s. .
paistin ^;® . -varras-. -uuni .
paistua,-;-
®, -.

paisua,-2
;-,.

paisuke2* == paise.

paisuttaa2* |,-.
paita*®,®.
-kangas -. -ressu.

paitasillaan -.
paitatehdas copö-.

paitse, paitsi gen.

paja; (työ-)-
(-) s. f. -hiili-.

pajan |ahjo .
-alasin 3^.

pajari.
paju , ®2.
pajuinen.
pajukko*
paju|koppa -, -pensas .
pakaasi -2. -vaunu.
pakahtua*,-; . nauruun, -; sydämeni
on ., -.
pakana3, (vulg.). -kansa -.
pakanallinen.
pakana{lähetys 2 -. -maa-, -maailma.
pakanuus4.
pakari ^; (puoti)

(-;, -tupa -
3®.

pakastaa2*.
pakata* |,- (-);,^.
pakenen tvm. v.stä paeta.

pakenija3^.
paketti*,®.
-maksu .
-osotekortti -. -tavara®, -toimisto-



pakettipaperi 318 palasittain. -paperi-.
pakina3; lähteä jkn
pakinoille,®-.
pakinoida, -.
pakista ks. ed.

pakka*,.
pakkaaja5.
pakkaantua* |,-^.
pakka| huone. -laa-

tikko .
pakkanen.
pakkasjilma -, -talvi .
pakkaus3

.

pakkautua* = pakkaantua.
pakko*,-; (välttämättömyys)-

/.; minun on .,
1.;

pakosta, 1.-. -huutokauppa.
-keino -
. -lunastaa|,-^ (- pres. <$r fut.).

-lunastus. -myynti -.
-paita ks. -takki, -sovinto

2
, -takki -, -tila.

-työ .
-työläinen |,- (-aro) s. . -vero-

2
.

pakkula3
,
-^; (puussa) -®.

pako*; olla paossa,; juosta pa-
koon

,
®; ajaa pa -

koon,
r
|, -2*2. -kauhu-.

pakolainen ^, -
(-).

pakollinen;.
pakopaikka 2

. -ret-

ki.
pakosa|lla . -.
pakottaa2* ,-*;,--; päätäni pakottaa,.
pakotus; (sär-

ky) /.

paksu; (sakea) -.
paksuinen: sormen .,-; kolmen
tuuman .,.
paksunahkainen -.
paksuntaa3* |,
-*2.
paksupäinen;
(.).
paksuus4.
pala ®2.
palaa 2

^, -; mieleni

palaa, ; panna
palamaan, |,
-^.

palanen ®; leikata

palasiksi,*.
palasittain.



palata 319 palkita

palata|,--
2*2. palatessa, -.

palatsi ®^.
palaus3. -matka.
palautua* |,-2*2; (uudistua) -, -^.
palauttaa2* |,-2*2; (entiselleen) -|, -^; . mie-
leen,|, --.

palautus3.
palava2; (kuuma); (.),.
palella 2

, o-; minua
palelee, .

palelluttaa2*|,-*.
paleltaa3* ks. palella.

paleltua*|, --
2

;
jalkani ovat paleltu-

neet,.
palikka3*®,®.
paljas -aan,;
(peittämätön);
(jaloistaan); (pelkkä),,; paljain
päin, -; paljaan taivaan alla,;
jäädä puille paljaille, -; paljain ja-

loin,; . totuus,; se on pal-

jasta lorua, .
-jalkahien, -kaulai-

llen .

-päinen -; (kalju-).
paljastaa2 |,-% (.) |-, -; . muistopat-
sas,--

paljastua |,-^;-, -.
paljastus3; -;.
palje2* ^.
paljo, paljon; paljoa

suurempi, .
paljoksua: . hintaa,.
paljoittani; (tukut-

tain).
paljous4,.
palju®.
palkan |koroitus, -maksu-, -maksu-
päivä -, -nosto®.

palkata* 1
,
-®.

palkaton* .
palkinnon

|

jako -,. -saaja2-,.
palkinta3*.
palkinto*;, 2

; .
-kilpailu -, -kirjoitus. -lauta-

kunta tmp. . -ra-

ha , -tuo-

mari;.
palkita2 ,
-*2; |,



palkka 320 palstatila

-*2; (maksaa) -
***, -; palkittu,-.

palkka*; (palk-

kio); (mak-
su).
palkkalainen -
palkka

I

sopimus. -soturi-.
palkkio .
-virka -.

palko* ®2. -hedel-

mä .
-kasvi .

palkollinen^ .,-.
palkovene®.
palle2* ®2.
pallero (ihmisestä)-.
palli

;
(pallo)-.

pallistaa2 |,-§.
pallo^,;2.£.
-kartta.

pallomainen.
pallon| heitto ^ -. -lyönti, -puo-
lisko.

pallosilla: olla .,
t. ^.

palmikko* ^.
palmikoida|, --® ().
palmu . -n|oksa. -puu, -, -sunnuntai.

palo. -apu. -apuyhtiö-, -asema^. -haava.
paloittaa2* 1

,-§ t.|, --* .
paloittain.
palo|kalusto -

pl. -katsel-

mus3 .
-kunta2* -, -kuntalainen -

(-aro), -kärki2*®. -merkki. -mes-
tari. -muu-
ri. -paikka

2
, -purje-. -ruisku -, -sotamies
(-aro), -tika-

puut pl. -, -torni() -
2
2. -vahingonkorvaus. -vahinko -, -vakuut-

taa (-), -, -vakuutus-, -vakuu-
tuskirja .
-vakuutussumma -, -vakuutusyhtiö-, -vartija. -viina ®.

palsami.
palsamoida.
palsta ® ;
(kirjassa) ®2. -tila

2^.



palstoittaa 321 panos

palstoittaa2*
|,-2() -.

palttina3^.
palttinainen ,.
palttinajkangas 2.

-kauppa -.
palttu* ;
antaa palttua jllek. (kuv.),.

palturi -^; puhua palturia,®.
paluu. -matka; paluu-
matkalla,.

palvata *2, -.
palvelija3^ .; (nais-)

111
.

palvella ^, -;; (kunnioi-
tuksella).

palvelus3 ; -;; -; (avustus).
olla jkn palveluksessa,-; tehdä jklle

., |, -*2, -aika; (palvelusväen), -kumppani®. -paikka^. -tyttö .

-väki koll. f.

pamahdus3 (isku) ,
(laukaus), (rä-

jähdys).
pamahtaa2* 1

,-;^, -®.

pamahuttaa2* |
,-; (laukaista)-

ptt.

pamppailla 32,.
pamppu*^/., .

panetella* *^
(-),- , 1.-*2 (-).

panettaa2* 22-
t..

panettelija3 |>2, /.

-.
paneutua*^,®.
pankin

|

johtaja, -johtokunta-.
pankki*. -laina, -laitos-.
pankkiiri.
panna ,.
panna panen 2

^, -**; (asettaa),
-; (pistää),®;
(pukea)|, -®;
. vastaan,

(-); . toimeen, -,-;. muis-
tiin, |, --;. pahaksi,-,*; . omiaan,

2 (-); . lauluksi,®; . maata,-
^, ®.

pannaanjulistus.
pannu^; (kattila)®2. -kakku.
pano (pankkiin).
panos3 (pelissä) ®;
(latinki); (pankkiin),.

21



panssari 322 paranematon

panssari m. -laiva®.
panssaroida

(-), -.
panttaaja5.
panttaus3 ,.
pantteri., ;pantti*

(leikissä) ; laina

panttia vastaan,. -laitos,. -leikki^ , -vanki.
paperi; panna pape-
rille,, -*2.
-arkki ^ .
-kauppa .
-kori .
-käärö -. -Jappu .

-lyhty .
-massa .
-pussi^. -rahat pl., -sakset

pl. .
-tehdas -, -teollisuus-, -tötterö-®. -vanuke2* -, -veitsi().

paperoida, -.
paperossi = savuke.
papiksivihkiminen-.
papillinen.
papin|kaapu*, -kappa*,

2
. -kau-

lus -, (-) pl. /.,

-kirja -, -kymmenykset
pl. .
-paikka .
-rouva, -saata-

vat pl. .
-tila .
-todistus = -kirja, -tutkin-

to, -tytär, -vaali-.
papisto.
papitar*.
pappeinkokous -.
pappi* (venäläisillä)-, >2; (luterilainen); (katolilainen); (pakanain)^.
pappila3 -

.

pappis|mies ^,. -sääty-. -valta iepäp-
2

.

pappius4.
papu* ^; (herne)-.
papukaija.
paraati*. -käytävä.
parahtaa2* .
parahiksi ;.
parahultainen ,.
piiraillaan.
paraiten ;£.
paranematon*;
(.).



paraneminen 323 parkuja

paraneminen-.
parannus3; (uu-

distus) ;
(taudista); (katu-

mus); tehdä .,(), -. -keino.
parantaa3* |,-2;|, --; (lääkitä) ^,
-.

parantaja5 .;^.
parantola3 2

.

parantua* |,-^; (tervehtyä)-,.
parantumaton* -; (.)-.
parantuminen-;.
paras -(h)aan sup.s.-stahyvä,^,;; teen paras-

tani, ;
parhaansa mukaan,; -
raasta päästä,-.

parata1 -ranen = parantua.
paratiisi (); (teatt.)®2. -lintu, -nen.
parein

|
min, -muus4.

parempi komp. ^; sen

., , -kulkui-
nen ;. -lahjainen, -osainen

; -.
parhaallaan = paraillaan.

parhaastaan.
parhain = paras.
parhaiten .
pari ; jkn parissa,; nuori .,

pl. -hevonen-.
pariisilainen.
parillinen.
pariskunta2* .
pariton*; (mat.).
parittani,.
parittaa2* -; (eläimistä) |,
-^.

parittaja5 30.
parivaljakko*[ [-.
parjaaja5 .,.
parjata *^;-
*** (-), -.

parjaus3,.
parka* a.,-; s. .
parkai|sta kr. -su.
parketti* . -aitio. -lattia -. -paikka.
parkita2 ^, -.
parkki* .
-aine .
-amme .

parku* , . -*^ (),,
3^, -ja5 ^.



parlamentti 324 patterituli

parlamentti*.
parooni. -tar*-.
parrakas* -kkaan -.
parran

|
ajaja.

-ajo ^.
parras* -rtaan (pl.

-; ); seista haudan
partaalla *^.
parraton*.
parroittua*|, -®.
parru ; (hirsi)

!.

parsa.
parsi3* -rren, -rtta.
parsia 1

, -; -^, -.
parsin

|
neula, -lanka t..

parta* ^; ajaa par-

taansa,®, -.
partaalla .
partainen ^.
parta

|

suu s.; ., -veitsi.
parterri.
partio|joukko. -retki.
partiolainen.
parturi,-.
parveilla.
parveke2*; (teatt.)

2
.

I parvi2 ®2; (lehteri)

. .; (luhti)-.
H parvi2 ^, 2

.

parvittain.

pasma.
passari.
passata .
passi.
passiivi -. -.
passikirja.
passiton*.
passittaa2* ,-.
passitoimisto.
pastori.
pasuuna3.
pata* ®^; (kattila)®2; (-kortti)-

3
, -juoppo -, -lakki®.

pataljoona2. -n|-

päällikkö -.
pata paisti -, -ässä .
patentti* . -lukko.
patja ^; (höyhen-).
pato*.
patriarkallinen-.
patriarkka*.
patronaatti*.
-oikeus -.

patroona2; (suoje-

lija) . -tas-

ku .

patrulli .
patsas -aan ^; -.
patteri 2

, -tuli-.



patti 325 pelastusarmeija

patti* . -jalkainen.
patukka3*

pauhaaja5 |2, /. -.
pauhata (meluta) ^,*^; (jyristä) -^; (myrskytä)

(-).
pauhina3,^;-;.
pauhu ks. ed.

paukah|taa2* ptt.\

(kajahtaa)® ptt.

-dus3,. -dut-

taa2* ptt.

pauke2*;.
paukkua* 1

,-*2; (kajahtaa) -^; pakkanen pauk-
kuu, .

paukuttaa2* 1
; -

32.

paukutus3;.
paula; (ansa) -

1

®2; (nyöri) 6®2.
pedaali /.

pedagogi. -ginen.
pedantti*.
pehku .

pehmen|nys3 .
-tyä* = pehmetä. -tää3*|, -^.

pehmetä1, - -.
pehmeys4

/.

pehmeä4. -sti.
pehmittää2* |,
-2.
pehmitä = pehmetä.
pehmoinen,-.
pehmyt -en = pehmeä.

pehtori (-aro).

peijakas* -kkaan,®.
peijata|, -^.
peikko*; -

(-öro).

peilata 2^ -.
peili 4

-, -ikkuna-, -kirkas-, -lasi. -n|kehys-, -pöytä. -tehdas.'* .
peippo*, peipponen.
peite2*,;
(päällys) ®2.

peitellä*; (salata); peittelemättä,,.
peitsi3 peistä^ (g. pl.

-).
peittelemätön* -,.
peitto*,.
peittyä*, peittäytyä* no|-,-; (kät-

keytyä) ,.
peittää2* ; -, -; -; -.
pelaaja5

pelastaa2,^
(- . . .) gen.\ (vapa-
uttaa) |,
-*2.

pelastaja5 .
pelastautua*, pelastua -,2(-. . .).

pelastus 3 ; -. -armeija



pelastusasema 326 pentu. -asema -. -kalusto-
pl. -keino-, -rengas-. -tika-

puut pl.. -vene-.
pelata,.
peli 2. -erä 2

.

-himo .
-markka®, -merkki
ks. ed. -onni. -panos3 ®.
-pöytä .
-seura .
-sääntö .
-velka .

peljästys3 etc. ks. pelästys
etc.

pelkkä2* (puhdas),
(todellinen), (se-

koittamaton) -, (paljas).
pelko*; olen pelois-

sani, ; ei ole mi-
tään pelkoa, .

pelkuri |, /. -.
pelkurimainen,.
pelkuruus4

/.

pelkäämätön*.
pelkään tvm. v:stä pelätä.

pellava2 ®.
pellavainen.
pellava|kuontalo /.

-lanka .
-n|siemen .
-tehdas 3^.

peili .

peloitella*.
peloittaa2*, -,

pelok|as*-,. -kuus4 -
/.

peloton*.
pelottomuus4 -

/.

pelti* (levy)2; (uunin-)®, -seppä -
pelto* 4

-, . -hiiri, -kana -®, -maa.-8®.
-tilkku 4

-.

-varis

peläs|tys3. -tyä -, -. -tyttää2* -, -.
penger* (piennar) 4

-

(pl. -),; (valli)
4
- ( -); (terassi); (törmä)®2;

(jyrkänne).
penikka3* ®2 (pl.

myöskin -).
penikoida, -.
penikulma2.
penkki* ^, -rivi.
penni tpm.
penninki*®.
pensaikko*.
pensainen -.
pensas -aan ^. -aita.
pensasto.
pen|seys4. -seä4.
pensseli^ /.

pentu*6 2 (pl, myös
-).



perata 327 perisynti

perata**, o- 1. -;
(kitkeä)^, -.

2 = perhe.

perehtyminen (jhk.) -
inst. -tymätön*. -tynyt,.

-tyä* (jhk.),- inst.

pergamentti* .
-käärö -, -paperi.

perhe2 ^..
-asia .

perheellinen.
perheenlisä .
-jäsen .
-äiti .

perhe-elämä.
perheetön*.
perhe

|
hauta -, -huolet pl.

.
perheittäin.
perhe|juhla -, -olot pl..
perho, perhonen .

peri|aate. -aat-

teellinen.
-aatteellisesti-.

perijä3 |, /.

-.
perikato* /.

perikuva2.
perille gen.; päästä .,® t. ®; päästä
tarkoituksensa .,-

2 ; päästä

asian . 2^(-) .
perillinen, /.

-.
perillä: joko hän on .,-; ;
olla . jssk.,() ,-.
periminen.
perimys3, -tieto

2
.

perimäinen.
perimätieto 2

.

perin,,, -juurin,;-, -juurinen-.
perinnäinen-. -syys4-

/.

perinnölli|nen, -syys4 ks. ed.

perinnönjako -.
perinnötön* -.
perinpohjainen-, -sesti.
-suus4

/.

perinpohjin;.
perintö*; saada
perinnöksi,^. -oikeus. -osa. -riita. -ruhtinas.

peri|suomalainen. -synti.



periä 328 peruukki

periä|,- -; paha sinut perii,.
perjantai , -nen.
perkaus3

,
-.

perke|le2 ®. -leellinen.
permanto* ( -);
(teatt.) .

persialainen.
persikka3*.
persilja .

perso ge.,.
persoona2 *,. -Ui-

nen, -llisesti.
-ton*.

perspektiivi.
perstaantua*, perstautua*|, -.
pertuska.
peru, -nkirjoitus.
perukka3* -; ®2;
lahden perukassa,.
peruna5 . -jau-

hot pl. .
-maa -. -kuoppa.
-n|nosto -, -n

|

viljelys -.
perus3, .
-aate , -aja-

tus , -kivi, -luku-, -muoto-, -ohje

, -syy, -sääntö -.
perusta.
perustaa2 |,- (-);,-*2; perustava kokous,.
perustaja5 .,
/. -.
perustaminen ,.
perustamiskustannukset pl,,.
perustautua*.
peruste2 ; (syy); (aihe).
perusteelli|nen-, -sesti.
-suus4

/.

perusteeton*-;. -tto-

muus4 -
/.

perustelematon*-.
perustella,- (-).
perustelma2.
perustelu.
perustua.
perustotuus.
perustus3;-. -kivi -, -laillinen-. -laki-

2
.

peruukki*^.



peruuttaa 329 pesukaappi

peruuttaa2* |,
-^;| --;, 2

(); (kumota) |-,-2
.

peruuttamaton* -.
peruutus3;-.
perä2 (pää)®2; (dluk-^3

-; (-osa), ; (peräsin)^ .; (perustus)-; (pyssyn-);
pitää perää, -

t.; siinä ei

ole mitään perää, -,; yhtä pe-

rää, ; -. -huone -, -istuin. -kanaa. -kansi, -keula-® . -kkäin,. -ksyt-

täin .-,. -,.
-mies (-).

peränpitäjä (-).
perä

|
ovi .

-penkki .
-puoli , -ruis-

ke. -seinä.
peräsin^ .
perä|ssä gen.,

inst. -stä inst.,

gen.; akk.
peräti,.
perättäin .
perättömyys4-

/.

perätysten = perättäin.

perätön*,.
peräyttää2* ,
-*2; *, -.

peräytyminen.
peräytys3 ks. ed. -merkki.
peräytyä*OTCTy|na.Tb 1 ,-nriTb^;|2,-® -.
perään inst.; antaa .,|2; (luistaa)^, ®; katsoa

jkn ., 2^ .
-ajo , -antaminen. -katsoja-

. -katsonta*-.
peseminen ^; (pyykki)

.

pesemätön*;-.
pesettää 2*|2,-®.
pesijä3 (saunassa)|,
/. -; (pyykin) .

pesiä*2; (hautoa)*2 .
pestata 1

,
-®.

pestaus3 ®2.
pestautua* 1

,-®.
pesti®(^).
pestä , -; (pyykki), -; . itsensä,,.
pesu ^; (pyykin)-

, -astia 4
-; .

-harja

t., -huone-
;
(pyykki-)

(-), -kaappi -



pesukannu 330 piano nvirittäjä. -kannu -; ().
-laitos (-).
-laituri 3^.

-punkka ®. -rätti, -saippua, -soikko*®. -sieni .

-tupa (-).
-vaatteet pl. ^. -vati. -vesi

t.; (käytetty)

(-) pl. .
pesä2 62 (pl. --); (met-

säeläimen) 2
;
(kar-

hun-); (uuni)-
®.

pesän|jako -, -selvitys.
pesäpaikka^ (pl. --).

petkele
petku|ttaa2* |,
-^. -ttaja5,. -tus3 -.

peto* 5
- . -eläin-. -lintu.

petolli|nen ;
(epäluotettava) -, -sesti.
-suus4

/.

petomai|nen. -sesti; -suus*.
petos3 ; (väären-

nys).
petroli. -lamppu.
pettu* .
-leipä .

petturi|, /.--;, /. -.
petty|mys3 -; (toiveissaan)-.-ä*,-^.
pettäjä5 = petturi.

pettää2*|,-^;|,-; (laskussa)| -; (-^55^|,-;
(pituusmitassa) |-, -.

petäjikkö* -
®2.

petäjä5 2.

petäjäinen.
petäjäleipä -.
petäjänkäpy.
peuhaaja5 |2, /.-.
peuhata .

(--
),^;^.
peukalo ®.
peukaloinen.
peura .
peuran|jäkälä .
-liha ; -nahka^.

piakkoin,.
pian; (helposti).
pianiino tpm. .
piano tpm. .,-

tpm. .; adv.,.
pianon Isoittaja|, /.

-®. -soitto. -virittäjä-.



pianotehdas 331 piestä

pianotehdas.
pidellä* (pitää) 3

^,

-; (kohdella)-
*3,^® .

piden|nys3; (ajan-). -tyä* -**,®.
-tää3* |, -^;, -.

pidetä 1* = pidentyä.
pidätellä*.
pidätty|minen-, -mätön*-. -väisyys4-

/. -vainen-.
pidättäytyä*, pidättyä* -,-3^.

pidättää2* |,-3
^; -; (estää), - dat.; (hidas-

tuttaa)|,-;
(pysäyttää),-^.

pidätys3
;

(vas-

tus) ; (pysähdys)
.

piehtaroida.
pieksu2 pl. .; 4^().
pieksää2 = piestä.

pieles3 ^.
pieli3 ; (pylväs)^.
pielus3

.

piena .

pienehkö.
pienempi komp..
pienen |lainen, -läntä2* -,.
pienennys3.

pienentyä* ^,®.
pienentää3* ,-*; (murentaa) -§, -.
pienetä1 = pienentyä.
pieni3, -; (hieno); pienet

rahat, ; .
kirjain, ;
pienen .,; se

on . asia,; pienestä pitäen,. -jyvainen, -kasvui-
nen, -perhei-

nen, -sil-

mäinen, -virkainen: .
virkamies, -.

piennar* (-ntaren) 4
-

(pl. . -) ().
pienin ,; .
pienoinen.
pienois|koko .
-kokoinen.

pienokainen ,
-

.; ks. pienoinen.
pientare2 = piennar.
pientenlastenkoulu-.
pien

|

teollisuus -, -tilallinen®,.
pienuus4

/.;-
/.

piestä2//tse. 22 (,- . . .), -;|*2-^; ; . suuta,



pietarilainen 332 piiras; . kuoliaaksi, -() .
pietarilainen .-; s.®.
piha 2; pihalla,. -koira .

-maa -rakennus.
pihanpuolinen.
pihatto* ,^.
pihdit (-ti*) pl.2(-)
pl. .; (hohtimet)^
(-) pl /.

pihistä^.
pihka(*) *; (hartsi)

/.

pihkaaiitua* (rakastua)-** (ptt.).

pihkai|nen, -. -suus4 -
/.

pihlaja5.
pihlajainen.
pihlajanmarja.
pihlajapuu.
pihti ks. pihdit, -pieli-.
pihvi.
pii 2; (työaseessa)®^ 3

.

piika*
;
-, -kamari.

piikivi ®2.
piikitön* .
piikki* , ^;
(keihäs).

piikkinen, -,.
piikkisika.
piikko*.
pilleillä.

piileksiä ks. ed.

piileskellä ks. ed.

piilo: mennä piiloon, -*, -; hän on piilossa,; panna pii-

loon,*, -, -paikka.
piilosilla: olla .,.
piiloittaa2* *, - 1.

-;,.
piiloittua**, - 1.

-;,.
piiloutua* ks. ed.

piilu.
piilukko*. -pyssy-.
piimetä 1,-^.
piimä2 ; -, -suu -.
piina ,;-, -viikko.
piinaantua*, -.
piinata, -.
piintyä*, -; piin-

tynyt,.
piipattaa2* , -; *^.
piippalakki^.
piippu* , -nysä*-

. -tupakka -.
piipun hela .
-karistin .

-koppa -
, -varsi

piirakka3*

piiras -aan®2.



piiri 333 pikaistua

piiri; (alue) »;
(toiminta-) ; asettua

piiriin,^; omassa piirissä,, -hyppy
13

, -in-

sinööri -. -leikki, -lääkäri. -oikeus. -tanssi, -tarkastaja-.
piirittää2* |,-; (linna),*^.
piiritys3 , -tila -.
piironginavain.
piironki*.
piirre2 *

piirrellä* *^.
piirrin*.
piirros3 (piirustus)^;
(kaiverrus); (ku-
vio).

piirto* ^,.
piirtäjä5 |, /.-.
piirtäminen.
piirtää3* *^, -;
(uurtaa) *^, -;
(kaivertaa)

(-), -.
piiru ^.
piirusta! 2 (-),
-, -ja5|,
/. -. -niinen-.

piirustella (-);.

piirustus3,-; (kuva)
;

-hiili. -kotelo-, -koulu -. -kynä, -lauta,, -paperi

t. .
-tunti .
-vihko -.

piisata|, -*£.
piisi

piiska ^,^ /.

piiskanvarsi 2
.

piiskata|, -^.
piiskuinen.
piiskuri.
piispa.
piispallinen.
piispan|arvo, -istuin -. -kärä-
jät pl. -

2
. -sauva. -viitta-. -virka -.

piit|ata* (huolia)-
*,- . -taamaton*;.

pika: tuota pikaa,,, -ajuri; (parempi) -^.
pikai|nen;-; (kiivas)-, -sesti;-.
pikaistua^, --



pikaisuus 334 pikkuviisas

pikaisuus4 /.

pika|juna 1.-. -juoksija-. -juoksu 2^.

-kirjoite, -kir-

joittaja 6|, /.-®. -kirjoitus-
2

. -kirjoituskurssi. -kir-

joitusyhdistys. -kuva-
2

. -luis-

telija ®.
-luistelu 2£ -. -lähetti, -

(-aro). -marssi. -oikeus. -painin-, -pai-

no 30
. -päi-

nen, -päi-

syys4 /.

pikari.
pikasanoma.
pikastua^, -.
pikatavara, -lähetys-, -toi-

misto -.
pika|tykki^. -vihainen-. -vihaisuus4-

/.

pikemmin; (parem-
pi) ^; (mieluummin); mitä .,; mitä . sen

parempi, ,.
piki2 * ^. -lanka -.

pikim|min .
-miten -,, -mittain,
-mältään;.

pikimusta.
pikkarainen.
pikku*,-, -asia; -^. -elukka -*. -herra -.
pikkuijnen = pikku, -sen,.
pikku

|

kalat pl.,-, -kauppa-, -kauppias. -kau-
punki .
-kaupunkilainen.
pikkumainen, -, -sesti-. -suus4 -

/.

pikku |naula. -po-

jat pl.

pl. -porvari (pl.- . . .). -portti-
®.
pikkurui jkkiiinen. -nen =
pikkarainen.
pikku

i

seikka ^.
-serkku

3
,
- ^.

-sormi®. -tilalli-

nen ^

.

-tytöt pl. -
pl. -uutiset pl. -

pl. -vei-

tikka . -vii-

sas .



pikkuvirkamies 335 pilttuu

-virkamies -.
pila

;
(pilkka) -

;
(turmelus);

laskea pilaa, *2, -;
tehdä pilaa jksta, -; piloil-

lani, , ;
pilaa puhumatta, ;
. sikseen, ;
mennä piloille,*,
-.

pilaamaton* -.
pilaantua**, -.
pilaantumaton*-.
pila|hiiita®. -juttu

, -kuva-. -lehti.
pilan|päiten, -, -puhuja -te-

ko .

pilapuhe .

pilari, ^.
pilata *, -; -
*2, -.

piletin|hinta .
-myyjä.

piletti*. -kassa -.
pilkalli

| ,. -sesti-,, -suus4

/.

pilkan|alainen;
(naurettava). -teko

.

pilkistcllä ks. seur.

pilkistää2 (sisään)-, -^; (ulos) |-

,-; (hää-
möittää)|,-^.

I. pilkka* ;
' (hä-

väistys); ks. pila.

II. pilkka* (pilkku) 2;

(merkki) .,
pilkkaa|ja5|, /.-;. -mi-
nen;-.
pilkkaanammunta.
pilkkaj hinta ®.
-hymy -, -kirjoitus .
-kirves |, /.-. -laulu .
-nauru .
-nimi 2. -runo-, -sana.

pilkkoa* (halkoa) ^,
-; (kiskoa) ^,
-; (paloitella) 1

,-^.
pilkkopimeä s. -; ..
pilkku* 2, dim. -

30
;

(välimerkki) -
(-), -kuume -.

pilkullinen,, .
pillastua ®, -; (pe-

lästyä) ptt.

pilleri.
pilli , -käs* -kkään, .
-mainen ks. ed.

pilsma /.

pilttuu.



piivelliä 336 pirtti

piheillä -.
pilven

|
hattara 30

.

-piirtäjä. -takainen -.
pilvettyä* ,-.
pilvetön*; (sel-

keä).
pilvi2®,; mennä
pilveen, ,-.

pilvinen.
pimeneminen;.
pimennys3 ks. ed.

pimento* (varjo) /.;

(pimeys).
pimentyä* = pimetä.
pimentää3* |,
-2.

pimetä 1, -.
pim|eys4, .
-eä4 ; (synkkä); s., -eästi;.

pimittää2* = pimentää.
pinaatti*.
pingoit|taa2* |,
-$;|,-,
-tua*,--
2. -us3

.

pinkka* .

pinkopahvi .
pinne: olla pinteessä, -

1. .
piimisi teliä (-
). -tys3.
-tää2 |, -^.

pino.
pinooja5.

pinota, -^ .
pinta* f.; (taso)

/. -ala^
/. -mitta -, -puoli /.,

/. -puolinen, -puolisesti, -puolisuus4

/.

pipar| juuri = äikä-. -kakku, .

piplia3 2
. -seura -.

pippuri®. -mylly-, -rasia.
pippurinen.
pippuroida 1

,
--; (.)-.

pirah|della*.
-taa2 * (- 1.-),; (tihkua)^.

piristä 3^.

pirskahtaa2* pH.

pirskoittaa2* ,.
pirs|ta = -tale. -taantua*,- (-) , -ta-

le
2®; mennä pirs-

taleiksi, ,- (). -tautua* =
-taantua.

pirta*.
pir|teys4 /.; -

/. -teä4; -; -teästi.
pirtti* 2.



piru 337 pitkä

piru®. -Uinen-. -llisesti.
-llisuus4 -®.
pisama2 ®, -inen.
pisara5 13

, dim. -^.
pisaroida (- 1.-),.
pisaroittani ,.
pisin2 sup. s:sta pitkä, -,-.
piskuinen, -.
piste2

;
(ompel.) -®2; (kilpailu-) ®.

-aita.
piste

|
liäisyys4 /.

-liäs -liään, -, -liäästi .
-llä,^;
(kuv.)^.

pistin; (sot.)

pisto ; (ompel.) -
^. -ase -. -haava -.

pistoli. -n|laukaus.
pistos3.
pistosana .
pistäytyä* *^, -
®; |, -®;|, -®; (olla

ulkoneva) |2,-®.
pistää2^,^;
. esiin, 1

, --; . silmään, (kuv.),*

; . päähän, -
1; . jk. tuleen,^ ; . lauluksi,®; . kuoliaaksi, |-, -^; . pos-

keensa,® ; rin-

taani pistää,; minun .
vihaksi, .

pitaali|ncn.
-tauti.

pitely,-
inst.

pitempi komp..
pitentää3*|,-^.
pitkin jtk. dat.,

gen.; . pituuttaan,; . päivää, -; . ja poikin,. -puo-
lin, -päin.

pitkistyä jhk.

ptt..
pitkittyä*,-;;-.
pitkittäijn gen. -nen.
pitki|ttää2* |,-; (jatkaa)-, -; (viivyt-

tää) |, -^^.
-tys3;-;®.

pitkulainen.
pitkä2 , ;
(ajasta);
ennen pitkää,; ajan
pitkään, ;
vuoden pitkään, -; mennä pitkälleen,^; maata pit-

kollaan, 3^ -
22



pitkäaikainen 338 pitäjäntupa; mennä liian pit-

källe (kuv.), *^,® ;; mitä niistä

pitkistä puheista ,; sin-

ne on . matka , -, -aikainen-;.
-hiuksinen -, -hkö.
-häntäinen.
-ikäinen. -jal-

kahien. -kar-

vainen.
-kasvuinen.
-kaulainen -. -korvainen-.

pitkäksyä *2-.
pitkälli|nen-, -sesti-. -syys4-

/.

pitkälti;.
pitkä|matkainen
-mielinen -. -mielisyys4.
-nenäinen.
-nokkainen.
-näköinen.
-näköisyys4 -

/. -partainen-, -perjantai, -pii-

mäinen, -. -piimäisyys4-
/.,

/. -puheinen-;, -siima

pl. . -sorminen.

pitkästyä |,-.
pitkä

|

saarinen.
-tukkainen. -vartinen; (saapas) -, -vetei-

nen; ks. -pii-

mäinen. -veteisyys4-
/. -vihainen -. -vihaisuus4-

/. -villainen.
pitkään ; (hitaasti).
pitovaatteet pl..
pitsi^ (g. pl. --)»
-huivi -. -kaulus®^. -n|nyp-
lääjä.

pituinen, ;
kahden metrin .,; sen . se,.

pituudenmitta .
pituus4; (kasvu);
pituudelta,, -;; pitkin pituut-

taan, ;. -aste, -hyppy, -mitta.
pitäjä5; (Venäjällä)

/.

pitäjäläinen.
pitäjiin kartta -, -kirkko, -raja, -tupa.



pitäytyminen 339 pohjoisrannikko

pitäyty|minen.
-mätön*.
-ä* |,-3^.

pitää2* 3
^, -; (säi-

lyttää), -^;
(toimittaa) |,-^; *^,-®;, --; (katsoa)

inst.; (rakastaa) -^; (jnak.) inst.;
1

,
-®

akk.; impers. (täytyy)-,, , -; . kunniassa, -; . kurissa, 3^; . silmäl-

lä, ;
he pitävät aina yhtä,; . puhe,®; kokous
pidettiin, -; . hyvänänsä, -; .
pahaa elämää,-; . häitä,; . sanansa,-

32; mitä pitää
olla, ; . kii-

rettä,**; siitä pi-

täen, .
piukea4, piukka* -;.
piukkaan.
pivo^/.--. -Uinen .
plastiikka*, -tiili-

nen.
platina.
plebeiji.
plutoona2.

plyysi. -liina -.
pneumaattinen-.
pohja2®; (perustus)-,; (pohjoinen); (antura);
sydämen pohjasta,; palaa pohjaan,-, - 2

2. -kerros;. -lasti.
pohjan|peräinen.
-tähti .

pohja
|

piirros3 , -, -rahasto, -sakka* ocä-®; (kahvissa) ^.
pohjata|2,-®; (kenkä)-,-()-; (laskea perustus)|, -.
pohjaton*;; (kyllästymätön); (ahne) -.
pohjatuuli -. -väri -.
pohje2* ^.
pohjimmainen -.
pohjoinen .; s..
pohjoismaalainen s.-; a.. -maat
pl. , -mai-
nen. - -, -osa -, -puoli -, -rannikko



pohjoistuuli 340 poissuljettu, -tuuli.
pohjola2.
pohjukka3* t. ^;

(sopukka) ®2.
pohjiisitaa 2 2

^, -^; (alustaa), -taja5-. -tus3.
pohkio = pohje.
pohtia*|, -*2.
poiju .
poika2* pojan;
(vanhempien suhteen)®; (linnun-)^;
(eläimen-); pojat,! aika .,. -koulu. -lapsi. -mainen -. -maisuus4-, -mies.
-nulikka. --
sasto -. -pahanen = -nu-

likka, -parvi -. -puoli®.
-veitikka, -viikari-.

poiketa* (jhk.) ,*2,®;|,-®;
(jstk.), --^ gen.; (eritä)-

gen.; (tehdä

poikkeus) -.
poikia (lehmästä)^,
-; (tammasta)-
2, -.

poikittai|n. -nen.
poikkeuksellinen-.

poikkeus3

gen.; (syrjäytyminen)-. -asema-. -ta-

paus -.
poikki gen.; (kah-
tia) ; (yli)

.; keppi on .,; hakata, leikata .,
1

, -^;-, -*. -katu®. -käytävä -, (puis-

tossa)- 2
. -leik-

kaus .
-nainen; -, -puolin -. -puolinen-, -puu.

poikue 2®.
poimia|,-22

(-); -nta3*.
poimu . -inen, .
-ta,^, -ttaa2* -
2.

pois,; (sivulle); (ulos) ;
korjata ., ,22 (-); . silmis-

täni, ; men-
nä ., *^, ®;
hakata ., |\
-^. -lähtö; -. -päin, -.

poissa: ollu .,-; hän on ., .
-oleva, -olo.

poissuljettu.



poistaa 341 polvinivel

poistaa2 |, -^;, -% (lak-

kauttaa) |,-2
*2; (kirjoista) |-, -*2;,^.

poisto (tileistä); ks. verb.

poistua |, --
2; *^, ®.
pojan

i

poika (pl. - 1.

-), -tytär .

pojintima2®.
pokaali.
pokkuroida, -^ ; (.).
poletti*®^
poliisi 2

. -asema -®. -ase-

tus .
-kamari, -komisarius, -kons-
taapeli -. -konttori-®. -laitos -

2
. -mestari-. -mies-

(-aro), -tutkinto-. -val-

vonta -.
poliittinen.
politiikka*.
polkea* poljen *^.
polkka*^.
polku* ^, .

-hinta®.
polkupyörä. —III—

jä
3. -ily. -kaup-

pa .

-kilpailu, -rata.
-tehdas -, -urheilu-.

pollari 2 .
poloinen,-.
polskia *^.
polstari.
polte2* .
poltin|merkki -rauta.
polttaa2* ®2;,(); . tupak-
kaa, ^; . itsensä,|, -().

polttiainen.
polttimo 30

.

poltto*; (kipu)-, -aine.
-haava. -lava -®2. -piste .
-puut pl. - pl. .
-rovio = -lava. -tupakka. -tur-

ve . -uhri.
-öljy.

polveilla.
polveutua* |***,-® gen.

polvi2®; (suku-) -; (mutka),; olla polvillaan,
2^ ; pol-

vesta polveen,. -housut pl..
polvikas*-A:kaan,
polvi

|
lumpio, -nivel cy-.



polvistua 342 porttikäytävä

polvis|tua ^,® ;|-, -$. -tus3.
polyteknikko* -.
polytekni|ko -. -Uinen, -nen-.
pomeranssipuu-.
pommi, -ttaa2* -

(-). -tus3®.
pomo 2

..

ponnahtaa2* ,^.
ponneton*.
ponnin*;.
ponnis|taa2 |,-^ (- . . .) ();, -; . vastaan,, -tus3 -.
ponsi3* -nnen, -ntta,; (voima); (pai-

no); (ydin) /.; sii-

nä ei ole pontta eikä perää,-.
ponte|va2, -vasti, -vuus4 ,

2
.

poppeli^ .
2 2

-. -ta,
-; (ulista)

(-).
2 2

- . .
-htia*, -.|3. -sta-

32
-.

porkka2*; (suksen-)®.

porkkana3®.
pormestari.
poro ; (tuh-

ka)®. -laidun
2

, -lauma.
poron|hoito.
-jäkälä . -liha, -maito. -nahka.

poro|peukalo.
-porvari ®;
(.) -. -porvarillinen -,.

porottaa2* 1;
(pakottaa); päivä pais-

taa ., -.
porras* -rtaan (astuin) -^; (poikkilauta) -; portaat pl.; (raput)-- (S- pl- -). -kivi.
-käytävä-. -lauta; (laiva-)-, - pl. f.

porsas -aan.
-paisti -.

porstua3, - pl. /.

portin]avain 2
- -. -vartija-.

portteri.
portti* pl. .; (ih-

mis-)®, -kello-, -käy-

tävä -.



portto 343 poukama

portto*, -la3.
portugalilainen . -; s.®.
portviini.
poru.
porvari (pl. -a-).

-Uinen. -mainen
ks. ed. -perhe.

porvaristo -.
porvarissääty ks. ed.

posetiivi . -n|-

soittaja.
poski2^

%
-kuoppa-. -luu-, -parta-

pl. f. -pää ^.
posliini. -astia-, -as-

tiasto .
-esine -, -kauppa, -maalaus-. -mal-
jakko .
-tehdas -.

possu®.
posti ; postissa, pos-

titse, ; mennä pos-

tiin, , -ase-

ma . -etu-

anti

-hallitus -. -hevonen, -juna. -konttori, -kortti, -, -kulku -. -laatikko-

. -laitos; (-virasto)-. -laukku, -lennätin-

konttori--.
postiljooni.
postilla -.
postilähetys ®.
-maksu pl.

-merkki .

-mestari.
postin (hoitaja.
-kantaja. -kul-

jettaja^ .
postiosoite. -osoitus. -pa-

peri , -päi-

vä , -raha
= -maksu, -säästöpankki-. -taksa, -tirehtööri -. -toimisto -. -vaunu. -virka-

mies .
potaatti* = peruna.
potea*.
potilas -aan| (-),
/. - (-).

potkaijsta^ ptt. -su®2.
potkia 1. -, -
^^.

potku ®^ .
-kelkka pl.

potkuri (laivassa) ^;
ks. ed.

poukahtaa2 * |,-*
poukama2.



pouta 344 puhdistusvala

pouta2* -,, -ilma ks. ed.

po|vaaja5|, /. --
. -vaaminen.- = -vaaja, -vata-2,, -.

povi2, (rinta)^
/. -tasku .
pra|mea4, -meil-

lä; (kopeilla)-^. -meilu.
-meus4.

predikaatti*

(-aro),.
preesenssi .
prepositsioni.
presenninki*.
presidentti*.
preussilainen a.; s.

priiskoittaa2*^, -.
prinsessa.
prinssi.
profeetta*.
professori (pl.

- 1. -).
prokuraattori.
prokuristi, -

(-aro).

prokuura,-
/.

pronomini.
pronssi, -teos-. -nen-.
proomu.
prosentti*; .-.
prosessi.
prostitutsioni^2

.

protestantti* |,
/. - . -nen-

. -suus4-.
protestata

(-), -.
protesti.
protokolla= pöytäkirja, -sih-

teeri-.
provasti.
proviisori; .-.
provokaattori
psalmi.
psalttari .
psykologinen-.
pudis|taa2^ (- . .),^; |,
-^. -telia.

pudota*, 2
^.

pudottaa2* , -2.
puhallussoitin*.
puhaltaa3* , ;
(sammuksiin) |,-.
puhdas* -htaan; (lah-

raamaton) ;
(kirkas) , -mainei-
nen, -oppi-

nen. --
suus4. -rotui-

nen.
puhde2* pl. f.

puhdis|taa2
s4HCTHTb*;-, -*; o-, -taja5|, /. -.

-tautua* *; |-, -*; -.
-tua,-
*. -tus3

,
-

, (-vala).



puhe 345 puinti

puhe 2^ /.;;
ottaa puheeksi, ®; mistä on .,; en
päässyt hänen puheilleen,; joh-

taa puhetta,-.
puheen |aihe -, -alainen-, -johtaja-

m. -parsi-
, -vuoro ^, -.

puheiljlaolo, -lepääsy-
2

.

puhe|kie)i. -kumppani -|, /. -. -lava.
puheliaisuus4 -

/.

puhelias -aan-.
puhelin.
puhella, -.
puhelu,.
puhe

|

mies .
-taito . -tapa. -torvi.
-tulva . -va-
paus -.

puhista *2.
puhjeta* ,-*2; (paiseesta),;
sota puhkesi,.
puhkaista |,-®; |,-^; (kaivaen)-

, -, -su;.
puhki .; pistää

.,|, -^.
puhtaaksi |kirjoittaja -|, /. -. -kirjoi-

tus®.
puhtaanapito.
puhtaasti;.
puhtaus4 ; -

/.

puhti*.
puhua^, (puhella), (sanoa)*^.
puhuja5. -kyky-, -lava, -taito .
puhumaton*.
puhuminen.
puhutella* ,-2*2 ; |-,-^ .
puhuttelu -.
puhveli.
puida *^; . nyrk-
kiä,*^ -.

pui
|

jata|,-§.
-jaus3.

puikahtaa2*^ ptt.;^ ptt.

puikea4.
puikko*®; (sukka-); (tikku).
puimakone ®.
-luha ®2. -varsta -.

puinen.
puinti*^.



puiseva 346 punainen

puiseva2 (kömpelö) -,.
puistikko*.
puisto.
puistu|ttaa2*^(,- . . .)• -tus3 /.

puite2*: puitteet,, -
®.
pujahtaa2* -,-^.
pujo|ttaa2* |,-®. -ttautua*-, -^^. -tus3-.
pukama2 ^; (paise).
puke|a* , ®;|, -®; (jalat),; . yllensä

l. päällensä, ,®. -maton*-, -minen. -u-

tua*,®,
(jalkineihin) ,.
pukin|nahka -
, -parta -

.

pukki* ®^, dim. -.
puku* ,.
-huone (-), -il-

tama
2
^. -kangas, -tanssi -. -tanssiai-

set pl.^ ( -).
pula2 -, ^.
pulikka3*

.

pulikoida*^.
pulkka2*

.

pulle|a4,-. -us4.
pullis|taa2|, -.
-tua|, -;, -.

pullo , -poskinen.
pulloittain.
pulma2. -Uinen; -;.
pulmunen .

pulpetti*.
pulpukka = lumme.
pulputa* .
puls|ka2 (kaunis);
(loistava);
(komea), -keus4; /.

-kistua ^,®.
pultti*

pulveri®2.
pumppu*. -kaivo-. -lai-

tos.
pumpuli = puuvilla, -nen.
pumpun|läppä2*

(), -mäntä2* -® . -torvi^. -varsi®, -vipu 2
- -.

pumputa* (-); |, --.
puna2; (poskissa)®. -apila. -hiuksinen-.
punainen; -.



punaisenharmaa 347 puoli

punaiseniharmaa-. -keltainen -.
puna|juovainen-. -juuri(kas) .

punak|ka3* ,. -kuus4 -
/.

puna|liitu .
-maali .
-multa /. -nenäi-

nen, -parta, -partainen, -poskinen. -päinen -, -raitainen.
punastua, -.
punai tauti .
-tukkainen,-, -tuikku^
. -täpläinen, -verinen -,. -viini, -väri-, -värinen-

gen.

punehtua* === punastua.
punertaa3*.
punertava2.
punkka2*

.

punkki*
punni|nta3* -, -. -ta2, -;|, -*2.
punoa, - (); |-, -2.
punos3 (nyöri) ®2;
kehittää punoksesta, |-,- ().
punoutua*,-^.
punssi.

punta2*.
puntari.
puntti* ®, .

puola (marja) ;
(pyörän) ; (käämi)^.

puolalainen a.; s.^, /. .

puolata |, --*
().

puoleensavetävä-.
puoleinen (-.); meren
.,; tämän .,-; hyvänp.,-.
puolekkain.
puoleksi ; -.
puolenpäivänaika().
puolesta .,
gen.; (suhteen)-; minun puolestani,.
puoli3 ^; (puolikas); (osa)^ /.;

tällä puolella, -; pitää jkn puolta,() ; pi-

tää puoliansa,, -; . litraa, -; puolta isompi,; joka
puolelta, ;
kaikin puolin,; olla yksistä

puolin, ; pääl-

lisin puolin,;
kääntyä jkn puoleen,-, 2*^



puolialaston 348 puolueenjohtaja

^; tästä puolin,.
puoli alaston .
-arkki - (-
), -avoin.
-eräinen.
-herra. -hoi-

tola. -hullu. -huma-
lainen.

puolikas*-.
puoli|kasvuinen -, -kenkä ®.
-kuiva, -kulu-

nut, -kuollut -, -kuu-. -kylpy .
-kypsä. -kään-
nös. -liinai-

nen, -luo-

mainen.
-maissa ; -. -mädännyt-.

puolinainen ;
(-valmis).

puolinen ; puolisen
vuotta, .

puolilpaasto -, -pimeä s. -; ..
-piste .
-pohja , -pohjata|, -.
-pullo, -pul-

loittain.
-päivä ()
. -päiväjumalanpalvelus

30
. -selkeä-, -silkki.

-silkkinen.
puolisko.
puoliso|, /. -.

puolijsokea .
-sukka ®2. -suun-
nikas 2

. -tekoinen, -tie: puoli-

tiessä, , -toista, g., /., g..
puolit|taa2*^,--. -tain ,.
puolijtunti, -tunti-

nen, -valmis. -villainen, -virallinen. -vuosi. -vuotias -, -vuotinen -, -vuosittain. -väkisin -, .
-väli,.
-ympyrä. -ym-
pyräinen .
-yö /., g.;
puoliyön aikaan, -, -ääneen.

puol|taa3* (suosittaa) -
(-); (puuhata

jnk puolesta)-
1.*^ ;

(kannattaa) ,-32. -taja5 -
.

puolto*, -. -lause -
2

.

puolue2 2
. -asia -.

puolueelli|nen -, -sesti.
-suus4.

puolueenjohtaja -



puolueeton 349 purkaus

puoluee|ton*-;, -tto-

niasti .
-ttomuus4,.

puo)ue|etu -
-henki.

puolueittain.
puolue

|

järjestö
2

, -kokous-. -kysymys. -lai-

nen . -mies
ks. ed. -ohjelma-. -ryhmä-

2
.

puolukka3*.
puolus|taa2 |,-2*2;|,-2.
-taja5. -tautua*, -2*2.

-tus3 , .
(-ase -. -asema-

2
. -keino -.

-puhe .
-sota).
puomi,®.
puoskairi |*2 ., /.

-®. -roida.
puoti* ®, .

-lainen -, -palvelija.
-poika.

pura2
-isin -

02

puraista |*2; (pois)

-; (poikki) -; (rikki)

-, (kaikki ptt.).

pureksia.
purema2.
pureskella ks. pureksia.
purettaa2* ^, -( ).
pureva2 (.).
puris|taa2 ®; 1

,(), -tua -
1

, (-), -tin . -tus3.
purje2 2

^; täysin-
jein, täysissä purjeissa,. -alus-.

purjehdittava2.
purjehdus3,-, -kausi. -kuntoinen -, -matka. -seura -. -väylä.
purjehtia*® -,® -.
purjehtija3.
purje)kangas, -lai-

va , -lanka
pl. -raa-

ka . -vene.
purkaa2* (hajoittaa) -, ();
(ratkoa)|, --; (laivaa)|,-*; (kuormaa) |-, -§ ( );
(peruuttaa) |,-.
purkaus3 (lastin) 13

,

;
(ompeleen); (päätöksen)



purkautua 350 puuliiteri

(); vihan

., .
purkautua* (ratketa) -, -^.
purkki* ®.
puro 2

2. -nen py-®2.
purppura3. -inen.
purppuranpunainen -.
purppuroida |,-*.
purra puren, -
*2; (irti) |,
-*2; (pistää), -.

pursi3* purren, purtta.
purskahtaa2* ptt.;

. nauruun,*^;

. itkuun,*.
purskua.
purtilo.
pusero (nais-) ®;
(mies-) ^.

puser|taa3*®; 1
,();,;,-§. -tua* 1
,().

puskaista^ ptt.

puskea,^.
puskin, puskuri^2^.

pussi ®2. -eläin®.
pussillinen -.
puteli®.
putipuhdas; (paljas) ;
hänet ryöstettiin putipuh-

taaksi,.

putki2 ^,®; (ki-

väärin)

putous3; (vesi-) -.
puu 2 (pl. -pe-); puut
pl., pl. ., puusta
katsoen,; joutua puille pal-

jaille, ptt.; puhua
puuta heinää, ®. -astia.
puuha2^ pl. /.; (toi-

mi).
puuhailla*^.
puuhata *^; (olla

toimessa) 1
,-®.

puuhiomo.
puuhka2 ; (reunus)®.
puujalka .
-katto .
-kauha -, -kauppa, -kauppias-

-kenkä.
puukko* .
-junkkari .
-saha®.

puukonisku .
puuko |ttaa2* -. -ttaja5.
-tus3 .
puukuppi, -laatikko-; (halko-)^. -lapio-, -lattia-. -leikkaaja^ , -liiteri



puulusikka , -lusikka, -merk-
ki .
-naula ;

.
puun

|
hakkaaja.

-hakkuu . -is-

tutus -. -jalostus -
21, -juuri -, -kantaja-. -kanto® .;

(-kantaminen) .
-pilkkoja. -tai-

mi ^ (.
-, -).

puu|nukke -, -palikka®.
-piirros. -pino. -pölkky -. -rakennus-. -risti -. -ristikko.

puuro, -annos, -haude2*, -vati.
puuseppä^.
puusepän

|
ammatti -, -liima-, -sälli-, -työ, -työ-

huone -, -työkalut pl.-.
puusilta .
puuska2 ();
(taudin)

;
(vi-

han) (); kä-
det puuskassa, -.

351 puutteellisesti

puu
|

sohva -. -sorvari^ .
puustavi . -Uinen. -Uisesti -.
puustelli .
puu|sylys3®.
-sänky -.

puuta2*.
puujtaakka .
-taimisto. -talo.

puutarha ^ ( -).
-hedelmä .
-kasvi .
-kukka .
-lapio .
-mansikka,-.

puutarhan |hoito -, -hoitaja.
puutarha

|

sakset pl. -
pl. -sohva.

puutarhuri.
puutavara .
-kauppa .
-kauppias^.

puute2*®; (hätä)*; (köyhyys) -
/.; olla jkn puut-

teessa, ;
rahojen puutteessa, -.

puuteollisuus --, -teos.
puuteri.
puuteroida, -.
puutteellinen,, -sesti -



puutteellisuus 352 pyryttää, -suus* -®.
puutteenalai|nen -. -suus4 2.
puuttua* |2,-® ;; (ryhtyä) 20^® ; se vielä

puuttuisi,; hän ei puutu
siihen, -.
puutua*, -.
puutyö .
-

!

tekijä

puu|vaja .
-vanuke2* .
-villa , -villainen -,-, -villakangas-. -villalanka.
-villatehdas -, -villa-

teollisuus-, --
lavanu, -öljy-.

pyhiin {vaellus -. -vaeltaja -.
pyhimys3

(
-

) ,-. -taru.
pyhissä|kävijä =* pyhiinvael-

taja, -käynti = pyhiinvael-
lus.

pyhitetty*; -
().

pyhittää2* |,-2*2; |,-2*2.

pyhitys3;-.
pyhkiä* = pyyhkiä.
pyhyys4

/.; (esine).
pyhä 2 .,-; s.. -aamu, -aatto, -henki. -ilta-.
pyhäinjäännös3 -2 (-).
pyhäisin .
pyhäkkö* 2

.

pyhäjkoulu -, -päivä ,, -vaat-

teet pl..
pyhästi.
pykälittäni -
pykälä2 (lovi) ;

(aste); (kohta) -
pylväikkö*.
pylväs -ään ^,-, -käytävä.
pyramidi.
pyreillä.
pyrintö* dat.

pyrkimys3 ks. ed.

pyrkiä* dat.;; (koettaa); (haluta) -®, .
pyrstö ^. -tähti -.
pyry /.,, -ilma

ks. ed. -inen.
pyryttää 2*: ulkona .,

1.



pyrytä 353 pyykittää; eilen pyrytti tiet

umpeen, 1..
pyrytä 32 (-), -

(impers.).

pyräh|dellä*.
-dys3. -tää2*,^.

Pyssy ^. -mies-
®2; (metsästäjä)-.
pyssyn|hihna /.

-kantama -. -lau-

kaus .
-lukko .
-perä .
-piippu ^.

pysty; (suora) -; pysyä pystyssä,-
32 ; seisoa

pystyssä, ;
nousta pystyyn, ^,®; tie on pystyssä,. -aita. -kaulus -. -suora -, -tukka.

pystyttää2* , -;
(patsas)

|
,--

2
;|, -*2.

pystyä (kyetä) -
;

(voida) §
(- . . ./; (vaikuttaa)-, - .; hän
ei pysty siihen,.
pysyttää2* (säilyttää) coxpa|-, -^; (ylläpitää),-32.

pysyväi|nen ;
(luja), -sesti -

; , -syys4; /.

pysyä (jäädä) ^,®;^oleskella)-; (pysähtyä)-,^; (sei-

soa) 2
^; (jatkua)-, -^; .

sanassaan, 3^; . muistossa, |-^,® -; . hevosen selässä,
3^ .

pysäh|dys3
;
(vii-

vytys) , -dyttää2*, -;
(hetkeksi) -,-^. -tyä* -, -^.
pysäkki* ®;

.

pytty* .

pytyllinen -.
pyy.
pyyde2* ;
(tarkoitus) /.; (pyr-

kimys).
pyydys3

t..
Pyydystää2^, -.
pyyhe2* 4

.

pyyhinliina 4
.

pyyhkiytyä* |,-^.
pyyhkiä*|,-;
(pois) -; (kirjoituksesta)|,-.
pyyhkäistä -.
pyykin

|

pesijä , -pesu
.

pyyki|ttää2*,-§ .
23



pyykitys 354 päin

-tys3.
pyykki* (pesu)

;

(raja-) 23
-.

4, -vä2.
pyynti* .

pyyntö* (g. pl.

-); pyynnöstä, no.
pyytäjä5 m.
pyytämätön*.
pyytää3* pyysi *2,- 1.;(kutsua),-*^; (pyydystää)^, 1

.

pyältää3* 1
,
-.

pyökki* . -puu ,.
pyören|nys3 .
-tää3*|, -2.

pyör|eys4 , -eä4, -eähkö-. -oä|kasvoinen-.
pyöri|ntä* .
-ttää2* *2, -;, -.

pyöriä *^ -;^, -; (vieriä)*^, -.
pyö iäinen.
pyörre2* (veden-) -; (hyörinä).
pyörrys3

: olla pyörryksissä,; mennä
pyörryksiin, 2^.
pyörryttää2*: minua .,;
häntä rupesi pyörryttämään,

-.
pyörrytys3.
pyörtymys3.
pyörtyä*, 22

-.
pyörylä3 4

-.

pyöryttää2* *2,-.
pyörä2^ (g. pl, -);
panna jkn pää pyörälle,^^.

pyöräh|dys3 -. -tää2* 2
-

ptt. -yttää2* 2
-

ptt.

pyöräi|lijä3.
-llä -.

pyöränjtekijä .
-vanne , -voide -.

pyöveli.
pähkinä3, dim. -®. -häkkinen -

. -n|kuori
2
-., -n

|

siemen, -n|-

sydän 6 2.

-pihdit pl. -
2
- pl. -puu -.

päih|dyttää2 |,
2
-, -tyminen-. -tyä*, -;, -; päihtynyt,.

päilyä, --* 2
-; (- 1.).

päin dat., akk.; missä

.,; mistä .,; mi-

hin .,, -; etelään ., ;



paine ii 355 päiväsellä

hän on paranemaan .,; päällä

.; se käy päinsä
,,.

päinen;.
päin

|
vastainen-. -vastoin -,.

päissään: hän on .,.
päistikkaa ,.
päitset (-si

2
)
pl.®.

päivemmällä .
päive|ttyä* |,-2

2; päivettynyt, -. -tys3.
päivitellä*.
päivittäi|n .
-nen.

päivys|tys3, -täjä5

(-aro), -tää2, -.
päivä2 ® .; (-määrä)

(aurinko);
päivällä,; . päivältä,; tänä päivänä,; tästä päivästä,; (määräpäivästä); toissa päi-
vänä, ; näinä
päivinä, ; toisena

päivänä, ;
eräänä päivänä,;
toukokuun neljäntenä päi-
vänä, ; joka
päivä, ; kaiken
päivää, ; päi-
vän selvä, ;
hyvää päivää,,

; vanhoilla

päivillä, ;

voi poloinen päiviäni,-!
päiväinen|, -.
päivä

|

järjestys-; .
-kausi5 ® .; päivä-
kausiin, .
-kirja. -käsky. -lehti-.

päivällinen ; syödä
päivällistä, , -;
päivällistä syödessä, -.

päivällis|aika, -kello ®2. -kutsut pl. -. -lepo-. -pöytä. -vieras.
päiväläinen|, /.-.
päivämäärä 2.

päiväni kara,
-koite. -kysymys. -paiste-. -paisteinen-, -puoli -, -sarastus.
-seisaus .
-selvä ,.
-tapaus .
-tasaaja5. -tasaus3. -valo-; tulla päivän-
valoon,,-, -varjo.

päiväjpalkka -, -palkkalainen |-, /. -. -rahat pl.

pl.

päiväsellä.



päiväsydän 356 kaupunki lal non

päiväj sydän m. -työ, -työläinen no-.
j»ai|vätä, --; -väys3 -; ®2.
pälkähtää2*: pälkähti pää-
häni, .

pälvi2.
päntätä* (.) ^,
-.

päre2 , ®;®, -katto

1. . -kupo. -pihti®2. -puu
2

. -soihtu. -tuli.
pärinä. -stin®. -stä-

3
2,

3^, -stää2*^, -22; . rumpua,.
pärry|ttää2* .
-tys3 .

pärskyttää2*,-.
pärskyä |, -;|,-.
pässi.
pässinpää (.) ^,
/..
pätemättömyys 4 -

/. -tön*-.
päte|vyys4

/.

-vä2; (huo-

miota ansaitseva) -; (laillinen) -.

pätkä2®2;®;®;®;-
®2;®.
pää^; (kallo) 2

^;

(loppu)®^; (huippu); (latva)®;
(kärki) ^; (mieli)

^, ^; päästä pää-
hän, ;
millä päällä,; olla hyvällä

päällä, ; selvällä

päällä, ;
omin päin,;
olla kahdella päällä, -(-),; olla alla päin,; yhtä päätä,, -ajatus-, -asia

(), . -asial-

linen ,.
-asiallisesti 66-. -asiamies. -ehto -. -elinkeino. -esikunta-. -harjoitus -. -har-

rastus .
-henkilö .

päähine2 .
päähuivi .
päähänpisto; (oikku) /.

pää
|

johto .
-juoni® (kertomuk-

sessa), -kallo 2
^. -ka-

mara .
-kappale ^.
-kaupunki, -kau-

punkilainen



pii ii kirja 357 pääsemätön, -kirja, -kirjoitus-, -kohta -, -, -konttori, -kysy-
mys .
-laki ^. -lause. -liina-. -lähde-.

päälle .; pukea pääl-

lensä,,®;
. päätteeksi, ,, -hyökkäys. -karkaus ks. ed,

-kirjoitus /., -.
päälle|kkäin ;. -tysten

ks. ed.

päällikkyys4 .-*;^/-^; (rykmentin-).
päällimäinen.
päällinen s.,-

; a.; päällisin

puolin, ;
päälliseksi, ^ .

päällitse (jnk.) .
päällys3

;-, . -hame-
, -kenkä -, -lehti, .

-mies; (työ-). -paperi -. -takki
tpm.

pää)lys|tys3
;
-

. -tää 2 |,-; ,(), -tö.

päällysvaatteet pl..
päällä (jkn.) . -päin

gen., gen.

päältä gen.; riisua pääl-

tään,, --
®; . nähden, -, -päin.

pää
|

mies,
. -ministeri-. -muistutus-. -määrä

/. -nahka.
pään|alainen .

-alus ks. ed. -kivistys -, -koriste -. -nyykähdys,
-nyökkäysKHBÖKb®2. -vaiva

.

pää
|

oma. -omatili, -ominai-
suus .
-osa ; (teatt.), -piirre-, -postikonttori. -rata.

päärly.
päärme2 ®2; (reuna)^.
päärmätä ^;^, -.

päärynä5, -puu -.
pääseikka (-).
pääsemätön* (luokse-) -; olen pääsemät-
tömissä hänen kanssaan,^.



pääsisäily 358 pääsylippu

pää|sisäl)ys -, -sisäänkäytävä -.
pääsiäinen

;
pääsiäi-

senä, .
pääsiäis|, -aatto -^.--. -juhla-, -, -loma -

pl. -muna-, -pyhät pl.-'^. -päivä, -sunnuntai.
-viikko .
-yö -.

pääsky, pääskynen-
.

päässälaskento .
päästellä ks. päästää.
päästä (vapautua) |-, -*2
gen.; (irti),-*3; (/?^-, -^; (repey-

tyä),-
2

;
(saavuttaa),-2

;
(saada) |-, -§; (tulla)®,; (voida)

(- . . .); . vapaaksi,-, -*2; .
veloista,*^;
. maksamasta,®; hän ei pääse tu-

lemaan, ;
. perille,® (-
.); . toiveittensa perille,

2 ;
. työstä,^*^

, -; . alkuun,,-®; . pakoon, -®; hän ei pääse hevo-

sen selkään, -;
pojalta pääsi itku, -; en ole

vielä päässyt käymään hä-
nen luonaan, ;
. yli,- akk.;

kuinka sinä tänne pääsit,?
päästä: jnk. ., akk.;

tunnin ., ;
päivät päästään,.

päästää2,*^;
(sisään) |, --*£; (ulos) -; (alas)

-; (irti) -; (lävitse) -;
(hajalle) -; (vapauttaa)|, -*2; .
käsistä,*; . näkyvistä, -*** ; oppilaat

päästetttiin lomalle,-; . nauru,; . napista,|, -^.
päästö (vapautus) -; (oppilaitoksesta). -kirja

/
-.

-todistus -, -tutkinto-.
pääsy ;
(sisään-) ; . sinne

on kielletty,, -lippu-



pääsymaksu 350 pölyttyä. -maksu -.
pää|syy .
-sääntö .
-tarkoitus .

pääte2*.
päätellä* |,--; (tehdä päätelmiä)-, -.
päätelmä2.
päätoimittaja pe-.
päätteliäs -ään-.
päättyiminen .
-mätön*.

päättyä*, --
;, -; (lakata) |-^, -®.

päättäjäiset (-nen) pl.-
pl. f.

päättäjäisjuhla (-
.).

päättäminen.
päättämätön* -.
päättävät [nen.
-sesti. -syys4

/.

päättää2* (lopettaa)|,-;, -; (tehdä päätelmä) -, -2; (ratkais-

ta) |, -; siitä

.,; asia on pää-
tetty, : hän
yäätti lähteä,; kaikesta päättäen,; ulkonäöstä

päättäen, -.
päättö|myys4 ^-

/. -tnästi-,.
pääty*. -ikkuna.
päätyä* (sattua);
(joutua)|,-22.

päätön*; (lopu-

ton); (tyhmä).
päätös3; (päätelmä); (oikeuden)-; (loppu) ®?;
(päättäminen) ;
saattaa päätökseen, |-, -^; päätökseksi,. -lasku, -valta.
pää

|

vaatimus -. -vahti.
-vika -
!», -voide, -voitto.
pöhö /. -inen-,, -ttyä*-, - (-).
pölkky*. -pää -, /..
pöllö ^; (.).
-mainen (.),-.

pöly /.; pölyssä,; tulla pölyyn, -^. -huisku, -inen, .
-ttyä* |,-^, -ttää2*-, -^ t.-, * ;



pölytä 360 raaistua

nostaa pölyä, ^, -.
-tä^.|,2*|, --(), -tys3-.
pönkkä2*,-

.

pönttö*®*
pönäkkä3*.
pöperö.
pöpö, .
pörheä4, -.
pörhis|tyä|,-, -tää2-, -.
pörrö: tukka on pörrössä,, -inen,.
-päinen, -pää -, -tukka

.
-ttyä*^,®, ;
-ttää2*,-.

pörssi, -hinta -. -kaupanvälit-
täjä .
-keinottelu. -tun-

ti .
pötkiä, 22.

pöty* /.

pöytiäni jalka .
-katanta* -, -pää®^.

pöyhentää3* = pöyhiä.

pöyheä4 (.).
pöyhiä (vuode),().
pöyhkei|llä, -. -1.
pöyh|keys4

/.,-
/. -keä4,,, -keästi.

pöytä 2* ^, dim. -; istua pöydässä, -*2 ; istua

pöytään,*^,®; nousta pöydästä,^,®-; ruoka on pöydässä,, -astiasto, -kello®^(), -kirja-
-kirjanlunastus-. -kir-

janote -, -kumppani-. -laatikko. -lamppu, -liina^ /. -luodin-® , -naapuri. -rahat

pl. pl.

-veitsi .
-vieras .
-viini , -voi.

.
raaasti. I raahata = laahata.
raadanta* . raais|tua 1

, -; -
raadella*, -. ! ^,®.



raaistuttua 361 rahaasiainmlnisteri

-tuttaa2*, - -.
raaja; (uiko-)-

/. -rikko*-; (rampa);
s., -rikkoinen-.

I. raaka* .
II. raaka*; (kypsymä-
tön),;
(käytökseltään), -, -aine®2.

raakalainen s. ;
(villi)^ .; . -.

raakalaiskansa -.
raakalaisuus4.
raakamainen; (si-

vistymätön)-, -sesti , -suus4

/.;-
/.

raaka purje .
raaka|silkki-.
-sokeri-.

raakila3 ^,.
raakku*.
raakkua*.
raakuus4

/.,-;.
raamattu* 2

;
pyhä .,.

raamatullinen.
raamatun

|
historia -. -lause -. -seli-

tys .
raami, ®.
raamu.
raapaista ptt.;

ptt.

raapeveitsi -.
raapia* 1

, -; -^, -.
raappia* ks. ed.

raaputtaa2*,-^.
raasia *^,.
raastaa) 2

)
(repiä) 2

,-; (laahata)§.
raastin ®.
raastupa.
raastuvan|kokous. -oikeus-.
raata|a*;-
*^. -ja5; -.

raatelevainen.
raatelija3 ^.
raati*. -huone -, -mies.
raato* /.

raavaanliha.
raavas -aan ^.
rabarberi^ .
rae 2*; (muru)-

; sataa rakeita,.
raha (-kappale); ra-

hat pl.,,- pl. /.;

maksaa puhtaassa rahassa,***; kova .,, -ahdinko-. -apu-. -arpajaiset pl., -arvo. -asia -; raha-asiat

pl., pl. -asiainmi-

nisteri -



rahakanta 362 raikas. -kanta -.
rahakas* -kkaan,.
raha

|
kirje -, -kokoelma. -kukkaro -

®2. -lahja, -laina (-).
rahallinen, -.
raha|lähetys -, -mies.
-määrä.

rahanen .

rahan|ahne -. -himo. -kanto -. -keräys ks. ed. -lu-

kija|
}

/. -.
-lyönti ®, -puute.
-tarve ;
olla rahantarpeessa, -.
-vaihto .
-vaintaja m. -vää-
rennys-.
-väärentäjä.

raha|paja ^.
-palkinto -. -pula.

rahasto (pohja-); (kas-

sa).
rahastonhoitaja ;|, /. -.
ah|summa .
-toimi -, -toimikamari-.

rahaton*.
raha|tulo. -varat pl., -vero. -yksik-
kö .

rahdata* (kuljettaa)^ /.^, (vuok-
rata) ,- (-).

rahdin! kuljettaja -. -kuljetus,

-veto .
rahi^.
rahje2* ^.
rahka

|
sammal. -suo.

rah|taaja5.
-taus3; -.

rahti*;. -kirja

(-); (.).
-laiva .
-mies .
-maksu .
-seteli = -kirja, -sopimus

2
. -tavara-.

rahtu* ,

/.; ei rahtuakaan,,.
rahvaankieli-.
rahvas -aan -.
raidallinen.
raide2* 2

2. -leveys-.
raih|nainen , -, -nas -aan ks. ed. -naus4

/., f. f

raikas* -kkaan (raitis)-; (viileä);
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(kaikuva) ^; (heleä); (kimeä)-.
railo .
raipanisku .
raippa* 3

.

raiska .9. ; a. (rauk-

ka).
raiskata (turmella)*,
-; (häväistä)*,
-.

raisu,.
raita*,; (kankaas-
sa) **.

raitainen.
raitio 22. -tie;-; -, -tievaunu,-.
raitis* -ttiin (viileä),; (juomaton).
raitisjtaa2|,-
-tua |, --
2.

raitti*®().
raittiinien ystävä -.
raittius4 /. -esi-

telmä 1., -kokous-. -liike.
-lupaus .
-mies. -ope-
tus -, -ravintola.
-seura .
-seuranjäsen -.

raivaamaton*-;; -.
raivata, --*; (tie)-,- ().
raivaus3

.

raivo s.,
/.; a., -, -inen, -isa2,, -kas* -kkaan
ks. ed. -stua*2,® ;
raivostunut,.
-ta *2;
(-);.
-tar* 2

.

raja; (tilusten vä-

lillä) 2
2; rajalla oleva,,

inst. -joki. -kivi -.
rajakkain,

inst.

rajamerkki, -.
rajanikäynti.
-takainen

1..
rajapyykki^. -riita -. -seutu-.
rajat|on*,-; . valta, -, -to-

masti. -to-

muus4
/.

rajautua*.
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rajavahti -.
rajoi|ttaa2*,-. -ttua*-,-. -tus3.
raju ,.
-ilma , -luontoinen,.
-päinen,-, -sti.

rakas* -kkaan (rakastettu); (armas);
(kallis), -taa2 -^, -, -taja5-. -tajatar*.
-tavainen. -tetta-

2 . -tua|, -^, -tu-

vainen.
rakenne2* , -

2
.

rakennus3,.
-aineet pl.

pl. -hirsi-. -järjestys-. -kustan-
nukset pl.. -laina, -mestari-; (urakoit-

sija). -taide, -taiteellinen, -tapa-, -tarpeet

pl. -
pl. -telineet pl.

pl. m. -tontti() .
-työ .
-urakka -.

rakennuttaa2* ® -. -ttaja5 -®.
raken|taa3*, - 1.

-; (uudestaan) |-,-; (täy-

teen, eteen) -; (paljon)

-; (lisäksi) -; . rau-

haa,|, -^( ); .
riitaa, |, -^. -taja5

m. -tamaton*-, -taminen,.
raketti*.
rakkaasti,.
rakkari ,.
rakkauden

|

houreet pl. -. -tunnustus. -työ.
rakkaus4 ®^ (inst.-) /. -kirje.
rakki* , -koira ks.

ed.

rakko*^ m. -kivi-.
rakkula3 ®2.
rako* /., dim.®;
(halkeama); ovi

on raollaan, -; sormi jäi oven rakoon,.
raksahtaa2* ptt.,

ptt.

raksi, ^ (pl.

-, -).
raksuttaa2**^.
rakuuna5 4

. -ryk-

mentti .
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ralla| telia*, -ttaa2* -. -tus3.
rami|na,.
-sta 3

^,.
rampa* -;.-utua*®.
rangais|ta* |,
-*2;, -, -tava2.

rangaistuksenialainen -. -lie-

vennys -.
rangaistus3; ran-

gaistukseksi, ;
rangaistuksen uhalla,.
-komppania ., -laitos. -määräys-. -vanki.

rankaise
|

maton*-, -matta.
-minen.

rankaisu.
rankasti; sataa .,.
rankka* (sateesta),, -sade-.
ranne2*, -rengas.

n -.
rannikko* 2^.

-alus .
-asukas -, -kaupunki-. -laiva = -alus.

-lainen -, -liikenne.

-rata .
-seutu.

rannustin.
ranskalainen s.|,
/. -®; .-.

ranskani kieli. -leipä .
ranta* 2

^; kautta ran-

tain, .
-asukas -, -katu
(-), -lainen. -ma2 = ranta.

-maa .
-nuotta .
-oikeus .
-patteri .
-penger .
-särkkä .
-äyräs .

raollaan ks. rako.
raottaa2* |,
-^.

rapa* , ; (loka)^ /. -kivi-, tmp.
rapakko*.
rapautua*|,-.
rapista 3

2.

raportti*,-.
rappaamaton*-.
rappaus3®.
rappeutua* , -;
rappeutunut,.

rappio /., -®,; hä-

nen asiansa ovat rappiolla,; jou-

tua rappiolle,*^,



rappiotila 366 ratsastustaidonopettaja® . -tila

ks. ed.

rappuset (-nen) pl.-.
rapsahtaa2* ptt.

rasahtaa2* ptt.

rasia3 111
.

rasi|ttaa2* |,
-^; (uuvuttaa) |-, -^. -ttua* |-, -^. -tus3

(vaiva) /., (uuvu-
tus); olla jklle

rasituksena,.
raskaanlain.
raskaasti,.
raskas-; (pai-

nava); (vaikea); (naisesta) -, -henkinen -. -mielinen,, -mielisyys4-,.
raskaus4

/.; -
/.

raskauttaa2* |,-2*2; |,
-^; raskauttavat asian-

haarat, -.
raskia, raskita2 -.
rastas -aan
rasva ^; (tali) ;
(voide) /.

rasvainen; -.
rasva|kerros ,
-nahka , -nah-

kainen , -pilkku, -rauhanen, -tyyni

,.
rasvata, -*; (tahrata) -, -.
rata*,® . -in-

sinööri -. -kisko. -mes-
tari .
-penger, -pölkky.

ratas* -ttaan^ (-);
rattaat pl..

ratavahti -.
ratista^.
ratkaisematon* -. -sevasti.
-sta |, -2, -su.
ratkeama2.
ratketa ^, -;|, --
^.

ratki; (sangen).
ratkoa 2, -;-, -^.
ratoksi (jkn).
ratsain.
ratsas|taa2 *,®. -taja5,^.
ratsastus3 .
-housut pl. pl. ra.

-koulu. -matka. -puku. -taidon-

opettaja



ratsastustako 367 raukka. -taito -.
ratsu , -he-

vonen ks. ed. -mies-; (sot.).
-piiska -väenkoulu.
-väki, 2

.

ratti*®.
ratto*;.
-isa,.

raudan
|

jalostus. -kovuinen -. -kuona, -pitoinen-, -valmistus -.
raudikko* (pl. -,
-) .

raudoi|ttaa2*,(). -tus3

.

raueta1* /heiketä) |-,-1
;
(uupua) |-, -2; (luhis-

tua);;
kaikki toiveeni raukesivat

tyhjiin,.
rauha , (rauhallisuus); (hiljaisuus); hieroa rauhaa, -® ;
hän ei jätä ketään rauhaan,-; jättäkää minut rau-
haan, ;
. hänen tomullensa,! rauhassa,! -inen, -isa2, , -. -Uinen,,. -Uisesti

, , -llisuus4.
ia ulianiaate , -eh-

dotus .
-ehto -.

rauhanen 3
- (g. pl.

-).
rauhanihieroja( ).
-hieronta -

pl. -häiritsijä-
.. -ko-

kous .
-neuvottelu = -hieronta.

-rikkoja .
-ruhtinas ®.
-sanoma .
-sopimus -. -teko. -tuomari.

rauha|ton* .
-ttomasti. -tto-

muus4; rau-
hattomuudet pl.,.

rauhoittaa2*|,-;|, -^;
(lohduttaa) |, --, -ttua*|-, -. -tus3 -,. -tus|-

aika ().
raukaista|, -^;
minua raukaisee, -.

rau|kea4; .
-keus4

/.; -
/.

raukka*,; s..; (pelkuri).
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raunio.
rauskis,!
rausku (kala).

rauskua *2.
rauta*; raudat pl.

pl. /.; panna rautoi-

hin,|, -2, -ase

-harava -
pl. -harkko.

rautainen.
rauta

1

kaivos -. -kala .

-kanki;^ -, -kauppa, -kauppias--. -kausi. -kivi ^.
-kärkinen. -lanka. -lankaköysi. -lan-

kaverkko. -lapio -, -levy. -malmi, -multa. -paita .
-pata. -pelti-. -ristikko. -romu. -ruukki-. -sorvari !- ^

(pl. - 1. -) . -sorvi -.
-suoni .
-sänky .
-tae 2* /. -tehdas.

-teitse -.
rautatie .
-asema. -hallitus -.
-insinööri-. -juna-. -konduktööri-. -liike(nne) -. -linja-. -lippu - -. -Iäinen-. -matka -. -n|palveluskunta-. -n|penger-, -onnetto-
muus ;
(suistuminen). -rakennus-, -ravintola -. -silta-. -työ - -, -työläinen, -työmies-. -vaunu- . -verkko.
-virkamies--. -yhteys--.

rauta|työ -. -valimo-. -vanne.
ravaaja5 ^.
rava| kasti , .
-kka3* , ,. -kkuus4 -

/.

ravata®.
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ravi /.,. -kilpailu
2!

ravinto*; (ruoka) -; (elanto)-, -aine -, -järjestys.
ravintola3, pe-;. -elämä, -lasku. -|-
isäntä -;. -vie-

ras .
ravintoloitsija3 ks. ravinto-
lanisäntä.

ravintovoima.
ravis|taa2^ (|,- . . .). -telia-.
ravistua|, -cöx-

2
.

ravita2^, -.
ravitseva2

|

(inen) -. -isuus4 -
/.

ravun- ks. kravun-.
reaali|koulu -, -koululainen pea-. -lyseo.
realis|mi. -tinen.
refe|raatti*. -roida.
registraattori.
rehelli|nen, -sesti, -syys4

/.

rehennellä*.
rehevä2 (tuuhea) ;
(upea).

rehoittaa2* .

rehtori (yliopiston);
(opiston). -n|-

kanslia -
t..

rehu ^. -kasvi-.
reikä2* ^ (pl. - 1.

-), ®, -inen -, -leipä (--). -ompelus.
reila: reilassa, .
reima,.
reimari ^.
reipas* -ppaan,-,, .
-tua®; |-,-.

reip|paasti , ,, -paus4
/.,

/.

reisi5 reiden , -^. -Juu .
reistata *^, -.
reitti* (suunta); (väy-
lä).

reivata, -().
reki2*, - pl. f. -keli®, -laulu-. -retki-® .
rekiste|ri,,®. -röidä -
*^,® .

rekordi.
rekryytti* 4

,
-®.

remahtaa2* |,-*2 inst.;

ptt.; (kajahtaa)|-
24



rempallaan 370

2, -®; . nauruun,*^.
rempallaan: olla .,, -; ovi on .,.
rempu|ttaa2*;® .
-tus3

ie;-.
remuta; -^;^.
rengas* -nkaan ^
(-), dim. 30

;

(vitjoissa) 22. -mainen.
rengin

|

paikka -, -palkka, -työ.
renkaanmuotoinen -.
renki*. -mies ks.

ed. -poika--.
renku|ttaa2*; -. -tus3.
renttu* ®; -

. --, -mainen.
rentukka3* -
®2.

repale2 11 (ryysy). -, .
2

, -.
repeytyä* ks. ed.

repeämä2
;.

repiä* 2
,
-(-); (irti),

2 ();

(pois), 2().
repo*.
reppu* , -ri, -ryssä.
reppana5.
reput: saada reput tutkin-

nossa,^.
reputtaa2* |,-( ).
repäistä^ krm.
resepti.
reservi,. -he-

vonen .
-mies .
-vänrikki -.

resina3.
retiisi .

retkale2®; -.
retkei|lijä3 -, -llä-. -Jy-, 2

.

retki2
, -, 2

. -kunta
2

.

rettelö (selkkaus),
pl.; (riitai-

suus) pl. f. -idä|,-202.
etusta 2;-
^;^; elää ., -2.

reuhata ^,-.
reumatismi.
reuna* (pl. -); (laita)*; (kirjassa) *;



reunata 371 riisittäiii

haudan reunalla,.
reunata|, -2.
reuna (kirjoitus, -muistutus.
reunimainen ()-.
reunus3 ^,.
-taa2|, -^.

revetä* 2
, -.

revolveri.
revontuli .
reväistä^ ptt.

riehua,-; (-).
riekale 2 ®2.
riekko* .

riemahtaa2* -
ptt.

riemastua, -.
riemu, /.

-huuto .
-illa ks. -ita. -inen, -isa2,-. -ita2,-

(-), -juhla-,, -juhlija-. -laulu. -maisteri-. -portti. -saatto.
riento*, ,-.
rientomarssi -.
rientää3* ^, -;
(kiirehtiä)^.

riepu* .

rieska;.
rie|tas* -ttaan ,; .

-ttaus4 /.;-
/.;.

rihkama2^ /. -kaup-
pa .
-kauppias -.

rihlapyssy .

rihma .

riidan
|

aihe -, -alainen.
-halu /., -

/. -haluinen,.
-ratkaisija .

riidaton*.
riidellä*, .
riihenparsi.
riihi3 ,. -kuiva

gen.

riihittää2*^ -
; (puida) *^.

riikinkukko.
riimi.
riimu®.
riipaista ptt.;

(reväistä)^ ptt.

riipiä*|, -^.
riippakoivu -.
riippua* *2; (roikkua)*
riippumatto^.
riippuma|ton*.
-ttomuus4

/.

riippu vai
|
nen

gen. -suus4 /.

I. riisi (-tauti).
-tautinen.

II. riisi (-paperi) 3
, (-), -ttäin.



riisi 372 rikkinäinen

III. riisi (kasvi). -jau-

hot pl. , -puu-
ro , -ryynit

pl., -suurimat pl..
riista /.

riistäjä5 .
riistää 2 1

,
-®; (kiskoa) |-,-2

.

riisua |, -®;
1

,®; . yltänsä,

päähänsä, |,-®; . jklta saappaat,® ; .
hevonen,

#
|,-^ (-, - . . .)(); . aseet jklta,-,-.

riisumahuone -
3^.

riisu|minen, -nta*-,; (valjaista).
riisuutua* |,-®.
riita* ; (kina);
(eripuraisuus);
joutua riitaan jkn kanssa,.

riitaantua*.
riita-asia ;
(-juttu)®, -inen-,, -isa

ks. ed. -isuus4

/., /. -juttu®, -kapula®, -kysymys -. -pukari -.
riite2* -
£.

riittämätön*.

riittävä2, -sti.
riittää2* |, -*2;
riittää,! riittä-

mään asti,.
riivata|,-
(-); riivattu, -.

riivinrauta ®.
riiviö.
rikas*- (jstk.

= .); (varakas) -, -aatteinen. -lahjainen, -sisältöinen -.
rikas|tua , -.
-tuttaa2* |,-2*£.

rikin|haju .
-pitoinen. -sekai-

nen ks. ed.

rikittää2*|,-§.
rikka* ®; rikat pl.,; -läjä .
-ruoho .

rikkaus4.
rikkein.
I rikki: lyödä .,-, - (); re-

piä ., 2
;
purra

.,, -*2;
leikellä ., |,
-*; vaatteet ovat .,-.

II rikki*. -happo-, -happoinen. -kylpy-.
rikkinäinen (revitty)-; (särjetty) -; (taitettu).
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rikkiviisas -.
rikkoa* 1

, -; (kappa-
leiksi)|, --

1
; -; (särkeä) ,- (); (häiritä)|,-; . rau-

ha, t.-; . valansa,-; . jkta vas-

taan, |, --̂; hevonen rikkoo,

rikkomus3.
rikkoutua* 1

, -;,- (-); heidän välinsä on
rikkoutunut,.

rikkuri .
rikoksel!i|nen.
-suus4

/.

rikoksentekijä |-, / -.
rikoJlijnen .
-suus4

/.

rikos3; (hai-

rahdus)®. -asia. -asialli-

nen.
rikosasiantutkimus -.
rikosjuttu &.
-kumppani. -laki -

riksi.
rimapuut pl. pl. m.
rimpsu 13

.

rimputtaa2* (jtk.)
3^.

rinkeli^ (pl. -)
.; (vesi-) .

liiinakkaijii ; (vie-

ressä) gen. -nen -. -s|luokka -.
iiimajlla, - ks. rinta.

rinnan == rinnakkain, -pako-
tus .

rinnatusten = rinnakkain.
rinne2*,; met-
sän ., .

rinnus3 (-hihna) /.;

(paidan) .

rinnustaa2, -.
rinnustin ks. rinnus.

rinta*^ (, -)
/.; jkn rinna/lla, -lie,. -haarniska
pl. f. -karamelli, -katarri. -kehä -, -koriste. -kuva. -lapsi.
rintama2 , .
-asento. -hyökkäys

-pal-

velus .
rinta|neula -

, -perillinen -. -risti. -sokeri. -tauti; , -tauti-

nen;.
ripa*

;
.

ripe|ys4 /.,-
/. -4, -,. -asti,,.



ripill äkäynti 374 risu läjä

ripilläkäynti /.

ripittää2* |,-; (kuv.) , c-;^.
ripitys3 /.; (kuv.).
ripottaa2*, -.
rippi* /.; (ehtool-

linen); käydä ri-

pillä,|,--
*2. -isä .
-koulu. -leipä 2

,

;
(venäläisillä),, -vie-

ras|, /. -.
ripsi2.
ripsu.
ripsuttaa2*, -.
ripuli.
ripustaa2,*;|, -*;
(ulos) -; (kiinni jhk.)-.

ripustin .

risa^ (-); risat

pl. pl.

risahtaa2* ptt.

risainen.
risatauti, -nen -.
risiiniöljy .
risteilijä3 . -llä

(-). -ly.
risteys3®.
risti^, dim.;
(korttip.) /?/./.; (kuv.)^, , -aallokko.

ristiin ; ristiin ras-

tiin, ;
puhua ,,-

() .
-naulinta.

risti-isä ().
ristikko*®. -ikkuna.
ristikkäin.
risti |käytävä-, -luu-.
ristimäinen -.
ristimänimi() .
ristimätön*.
ristin

|

lippu /. -merk-
ki ,^. -muotoinen -.

ristintä*.
risti|ompelu -, -poika.
-retkeläinen, -retkeilijä-®. -retki-.

ristiriita. -inen. -isesti. -isuus4

/.

ristijritari ®.
-side /.; risti-

siteessä, .
-sideläbetys. -tty-. -tuli, -tytär.
-veto ^. -äiti

(), -ässä-.
ristiä *^, -, -iset

pl. pl. /.

risu; risut pl.,. -kimppu-, -läjä ^.



risukko 375 rokonpanija

risukko*^.
risunki*,®.
ritari .; (tähdistön). -arvo -, -, -huone. -linna -®.
ritarilli|nen,-, -sesti --. -suus4.
ritarilyönti -.
ritaristo.
ritari

|

sääty, -täh-

ti
2
^.

riti|nä^, -stä-
32.

riuduttaa2* |,
-^.

riuh|toa*, 2
.

-taista ptt., -
ptt,

riuku* 3
(-a; pl. -),

/.

riutta* ,; (särkkä).
riutua* 2

, -; riu-

tunut,,.
rivakka3*, -.
rivi ^, 2

;
(kirjassa)**; (sot.) ^, -

;
(jono);

(teatt.); kansan syvät

rivit (kuv.),, -nen;; kaksirivinen vih-

ko, -, -stö (sot.).

rivo,-, -sti.
-us4

/.,

/.

rohdos3 .
-kauppa -.

rohjeta1* 1
, -;-, -.

rohkaiseva2.
rohkaista|, -^;
. mielensä, |,-.

rohkaisu.
rohke|a4,,. -asti

/
, -. -us4 /.

rohtimet (-din*) pl.,- pl. f.

rohto*.
rohtu|a* ,- . -ma2

/.

roikale2.
roikkua* ; -*^
roimahousut pl.

pl.f.

roiskahtaa2* ptt.

rois|ke2. -kia-,, -kua ks. ed.

roisto . -mainen, -maisuus4 -
/. -väki /.

roju.
rokka2* (keitto).

rokko* , -inen-.
rokon |arpi -, -arpinen, -istu-

tus (), -panija-



rokonpano 376| ., /.-. -pa-

no.
roko|ttaa2* |,-2 , -ttaja5-

., /. --. -ttamaton*-.
rokotus3.
-pakko -. -todistus -.

rokotuttaa2*®.
romaani. -kirjailija. -sankari.
romah|taa2* ,, -dus3.
romanssi.
romantillinen -.
romi|na. -sta-
*^.
rommi.
romu . -inen -, -, -huone.
-läjä , -rauta.

roomalainen a.; s.

..
roomalais-katolinen-.
ropista 3^.

ropo*.
roska2 ,. -inen, , -väki.
rosoinen.
rosvo. -illa ks.

-ta. -ilu.
-joukko -

. -juttu -. -retki. -us4^.
rotan|loukku .

-myrkky ^. -pesä. -poika. -reikä

. -syömä-.
roteva2 ; (voimakas).
rotkelma2; ks.

seur.

rotko (kuilu),
(g. pl. -, -);

(luola), -inen.
rotta2*, -koira -®.
rottinki* -tuoli-.
rotu* ,;.
-eläin -.

rouhentaa3* ^, -^.
rouhia ks. ed.

rouhin.
roukkio,.
rouskua *2.
routa2* ;^; maa on roudas-

sa, , -inen, -vuosi (kuv.) -.
rouva2,; (puo-

liso) ^,; rou-

vaseni,!
rouvas|ihminen , -väki

pl.

rovasti . -kunta.
rove2*®.



rovio 377 runko

rovio ®2.
ruhjevamma 2

.

ruhjo|ta |,
-^; ptt.

-utua* (-) ptt.

ruhtinaalli |nen.
-sesti-.

ruhtinas -aan 2^ .;
(hallitsija) m.
-kunta.

ruhtinatar* (naitu),
(neiti) ^.

ruiku|ttaa2* 3
^; (valit-

taa), -tus3-;.
ruis* rukiin® (in. -) /. -jauhot pl. -, -kahvi.
ruiske2.
ruisku ,, -kannu^.
ruiskukka ®2.
ruiskutin* .

ruiskuttaa2* (valella)-, -^ (); (tu-

lipalossa)|,-^;
(lääk.^ (-),.
-tus3;;.

ruis
|
leipä .

-pelto , -rääk-
kä2*=.

rukiin |kylvö .
-leikkuu . -oljet

pl. .
rukka2* = raukka.
rukkanen; antaa,

saada rukkaset (kuv.), -, -*2 (-

);|, -§ -.
rukki* .

ruko* .

rukoi|lla^, - dat;

(anoa)^ 1.

(jklt. jtk. — .);
. jkn puolesta,^, -levasti-. -lija3.
rukous3; (pyyntö), -huone-

. -kirja.
-päivä .
-sunnuntai.

rulla2 (rihma-)
;

(kääty) ®. -lanka, -ta,^.
ruma2; -; (huono).
-sti,.

rumen| taa3*, - -;-, -*. -tua*-§, ®-;, -.
rummun

|
lyöjä.

-lyönti . -pär-

rytys3 .
rummu|ttaa2*.
-ttaja5. -tus3.
rumpu*. -kalvo.
-kapula .
-merkki -, -puikko = -kapula.
rumuus4.
runko* (puun)^; (lai-

van); (vartalo) -
2
.



runnella 378 ru asvi

runnella* ®, - (-
);, -.
runo; (laulu)

313
.

runoelma2,.
runobenki .
runoi|lla 1.*^, -lija3 -®,.
runo

|

jalka -kokoel-
ma -. -lahja-

runollijnen .
-sesti, -suus4

/.

i uno|mitta -. -mittainen -. -niekka* .
-muotoinen.

runon|katkelma2-®. -keruu-.
runo|oppi, -pukui-
nen, -seppä

.

runosto -.
runo|suoni -, -säe 2

-.

runotar*.
runous4 2

. -oppi -.
runsaasti, -.
runsas -aan,-; (rikas).
-aatteinen -, -aineinen,, -kätinen -, -lahjainen-, -tuloinen.

-tuottoinen-,, -vai-

heinen .
runsaus4; (paljous).
ruoan- ks. ruuan-.
ruode2*.
ruodoton* .
ruohikko* , 2£( -f).
ruoho ^, dim. .

-aavikko/. -Xnen-;. -kenttä
2
^. -mainen.

ruohon [karvainen
(gen.). -korsi -

, -päinen-.
ruohosto.
ruohottua*|,-®.
ruoikko*.
ruoju 4

2.

ruoka2* ; (-laji); (ravinto); olla

ruoalla,, *2; mennä ruoalle,®,;*^, ®; olla omissa ruoissa,; . on
pöydällä, .
-aika (päiväll.) -
, (illall.) ;; nyt on ., -, -aitta

/. -annos 2
.

-halu.
ruokai|lla , ®,(-) -lu

2
-. -nen.

ruoka|järjestys; (lääk.). -kasvi



ruokakauppa 379 ruotsinmaalainen^ /., -, -kauppa.
ruokala3 (-),-

(-).
ruoka|laji. - -. -lu-

ku .
-lista tpm., .
-lusikka .
-lusikallinen --. -multa-. -omena, -paikka -

(-),
(-), -pöytä. -rahat pl., -rauha, -ryyppy-( ).
-sali (-), -sieni. -säiliö

(-), -tavarat pl.
2

. -tunti, ,.
-varat pl. -,. -vieras-. -voi.

ruokinta3*.
ruokkia*^, -.
ruoko* ^, -, -inen-,. -keppi

, -sokeri-.
ruoko|ton* ;
(likainen), -tto-

muus4;^
/•

ruopata* * -.

ruoppaus3 -, -kone -.
ruori2 . -mies-

(-).
ruos|ka2 KHVTTA -kia,*^;(.).
(-), -kija3,.

ruoste2; (viljassa); veitsi on ruosteessa,.
ruosteenikarvainen

gen. -syömä -,. -värinen =
-karvainen.

ruoste|inen , -, -pilk-

ku.
ruostua 1

,
-.

ruoto*
,^. -inen.

ruotsalainen a.; s.|, /. - .

ruotsalais
|

peräinen -
gen.

-suomalainen--.
ruotsalais |tua*.
-tuttaa2** (ptt.).

ruotsalaisuus4.
ruotsi ; pu-
hua ruotsia, -, -kko* . -; s.. -kiih-

koillen a.; s..
ruotsinkielinen -,.
-mielinen.
-maalainen.



ruotsinnos 380 rnumilnmnkainon

ruotsin |nos3. -taa3 *-|*§, -®.
ruotu*, -ukko-.
-vaivainen^. -väki

4
-.

rupa* (törky) ; (sakka); (muta) ^ /.,.
rupa|ttaa2* , -*2. -tus3 ^,
rupeama2.
rupi2* 3

; olla ruvessa,

ruvella, ,-, -nen, -, -sammakko.
rupla2 ^ . -n| seteli

.

rusahtaa2,-
(ptt.J.

rusikoida*, -.
rusina,.
ruskea4; -; (punertava) -.
ruskettua*, -;, (päi-

vettyä)|,-22.

rusko ^.
ruskottaa2* = ruspttaa.
ruskottua* , -;
(päivettyä) |,-2

^.

ruskuainen ®2.
rusoposkinen.
rusottaa2*; (tai-

vas), -,
russakka3*^.
rusthollari.
-Hi.

rusto. -inen -;, -mai-
nen.

ruti|kuiva -, -köyhä.
rutista 3^.

rutistaa2 ®, - ();^, -;,-.
rutistua |,-.
u ti vanhoillinen -.

rutosti,.
rutto* ^. -tauti ^.
ruttu*: mennä ruttuun,-
®, -.
ruuan

|

kännin , -
pl. m. -keitto ,
-keittäjä a 24

-,/.-,
, -laittaja ks. ed.

-tähteet pl. -.
ruudinsavu .
ruudu|kas* -kkaan, -Uinen, .
ruuhi3 , ^;
(kaukalo).
ruukku* ®2. -kasvi. -rusina. -savi-.
ruukuntekijä^.
ruumenet (-en) pl..
ruumiilli|nen,-. -suus4 -

/.

ruumiin |avaus -, -haju .
-jäsen . -kan-
taja®. -lämpö. -mu-
kainen .



ruumiinosa 381 ryhmyinen

-osa . -poltto. -ra-

kenne. -ran-

gaistus -. -tarkastus-.
-vamma . -vika®.
-voima .
ruumis -iin ^; (vaina-

jan). -arkku
-arkkutehdas -, -ark untekijä-

-huone-
(-), -paarit pl.® pl. f. -saatto-. -vau-

nut pl. .
ruuna2.
runnata ks. kruunata.
muni ks. ruskea.
ruunu ks. kruunu; -njvouti.
ruusu ; (tauti) .
-inen, -ke2*.

ruusuninuppu -
®, -punainen.
-tuoksu .

ruusu|pensas .
-vesi .

ruutana5^ .
ruuti*. -jyvä-®, -kauppa. -kellari -. -kuiva -, -panos, -sarvi -, -tehdas -.
ruutu* ®^;
(kankaassa)®; (-
.), - pl. f.

-inen. -kortti

®,.
-sotamies -.

ruuvata *2; (kiinni)|, -*2;
-; (auki) -; -.

ruuvi -avain -. -mainen-, -meisseli -®, -taltta ks. ed.

ruveta* (alkaa) |,
-®; (ryhtyä) -

1
,-® (jhk.,); (tulla)® (jksi,

.); (tarttua) 2®^,® (jhk., );
(koskettaa)|,- (jhk., );
rupeaa satamaan, -; . työhön,® ;
. maata, ® ; .
papiksi,®-; . juomariksi, -; . itkemään,*.

ruvettua* ,-.
ryhdi|kkyys4 -
®, /. -käs*
-kkään,-, -tön*.

ryhmi|ttyä*

(-), -;^,®, -ttää2*

(-), -;^,, , -tys3®.
ryhmy (epätasaisuus) -

/.,-
/.; (kuhmu)®.

-inen.



ryhmä 382 ryytlneillkka

ryhmä2.
ryhti* ®.
ryhtyä* fjhk.) 202

-(- . . .), ®; 1
,
--® ; (sekaantua),

.; (alkaa),-®.
ryijy®2

-.

ryittää2*, --*2; minua .,,
ryintä*,®
.

rykiä*; alkaa .,.
rykmentin

|
ajutantti -. -kirjuri, -lippu- , -päällikkö.

rykmentti* 2
- ( -).

rykäistä ptt.

rymi|nä 2
-, .

-stä 2
-,*^.

rymy 2
-,. -tä

ks. rymistä.
rymäkkä*; -

2
-; ks. rymy.

rynnistää2 (ponnistaa) -, -; (hyökätä) |-,-22
- (jkta vas-

taan, ).
rynnäkkö* ,.
rynnätä* |,-22

-

akk.\(-).
ryntäys3,.
rypeä* .
rypis|tyä 6|,-;®

,
-

(
-). -tää2, -;

®,-(); . kul-

makarvansa,-, -.*; (poimu)
; otsa rypyssä,-, -inen -,; -.

rypyttää2*.
rypäle2; (-terttu)^ /.,®. -neste. -terttu.
rys|ke2 , .
-kiä 32

-, -*. -kyttää2* 32
-.

-kää2 32
-.

ryssä2.
rysä2.
rysähtää2* ptt.

ryteikkö*; (läjä)

^.
rytistä 32

-.

rytmi. -Uinen-.
ryve|ttyä*, -.
-ttää2*, -.

ryyni 3
-, -puuro-.

ryypiskellä.
ryyppiä*;.
ryyppy*®, -lasi®.
ryypäistä 2

-,

(ptt.).

ryypätä* , -;-.
ryysy®; ryysyt-. -inen,. -Iäinen,

-mekko®.
ryyti* /. -maa. -neilikka -



ryytipippuri 383 rästiluettelo. -pippuri.
ryökäle2, /.

ryömiä tm.,^
(- . . .) jm.,^ ptt.

ryöppy*; (kuuro) -® .; (vaahto).
-kylpy.

ryöpsähtää2*/.,/.
ryöstää2, -; (riis-

tää) 1
,
-®.

ryöstö^;-;. -retki -.
ryövä|ri. -tä, -, -ys3 ^,.
rähi|nä3,;.
-83 .,^.
-stä^, 3^.

rähjä2,; ukko
., .

-tä, -; -ytyä**^,®;, -.
rähähtää2*: . nauramaan,*^.
räi|keys4 /., -/. -keä4,-; (läpitunkeva)-; räikeät värit,.
räikkyä* 3

^;^;
3
^.

räis|ke2 (veden) pl.

.; (ryske). -kiä,, -kyt-
tää2* ks. ed. -kyä -,.

räiskähtää2* -
32.

räjähdys3 . -aine.

räjähdyttää2* ,
2
^.

räjähtää2*,-
2
^; . ilmaan, -*2 .

räkä2*, tavali.,- pl. -inen.
-nokka ^. -tauti.

räkättirastas^.
räkättää2* 3

^,-
66.

rälssi (maa), -tila.
räme2, -ikkö*-^.
rämi|nä3. -stä

3
^.

rämpyttää2* 3^.

rämä2 ^,. -htää2* 3
^;

3^ ptt.

ränsistyä, ränstyä,
-; ränsistynyt, -.

räntä2* /.; sataa
räntää,.
räppänä5 ks. reppana.
räpylä5 -

13
, -jalka.

räpyttää2* (silmiä)|,
-^; (siipiä) 1

t.
*().

räpäys3,.
rässätä, -.
rästi 111

, -kanto. -kirja,

-luettelo -.



räsähtää 384 saada

räsähtää2* ptt.,

ptt.

räti|nä3^ (g. pl.

-) -stä 3
^.

rätti* , -mies-.
räy|hinä3,. -hätä^, 3

^, -hääjä 5,
räystäs -ään ^. -pääs-
kynen .
rääkkyä* 3

^; -.
rääkkäys3,-.
rääkyä* = rääkkyä.
rääkätä*,.
rääme2 .
rääpi ä isot (-nen) pl.-.
rääpys3

.

rääsy , -inen -.
räätäli (-), -mes-
tari -.

räätälin
|
ammatti-, -kisälli--, -lasku, -pöytä. -versta

3^.

röhi|nä3 ^; -, -stä^;-.
röhkiä*.
röhkä2 ®.
röijy, dim. .

rönsy ( ).
röyhel|lys3,- pl.

/.;, - pl /. -tää3*^;, -.
-, - pl. /.

röyh|keillä ,; *^.
-keys4 /^-; /.; -keä4, ,; (pöyhkeä)-, -keästi,;.

rö yli käistä ^ ptt.

-käys3
.

s.

saada |, -$;
(hankkia) ^, -®; (saattaa) ^
(- . . .);s. voitto, |-, -2*2. s. tietää,^,; s. jku
vaikenemaan,,- ; saa-

daan nähdä,, -; s. kuulla,-
3

; s. kiinni, 1
.

s. selvää,,-(); s. anteeksi,; minun
on saatavaa, saamista,; s. toimeen,

aikaan, -; en saa
sanotuksi, ;
saanko vaivata teitä,; sem-

moista ei enää saa tapah-

tua,



saaja 385; olla saatavissa,.
saaja2 ., /.-.
saakka (mihin) gen.,

.; (mistä) gen.,

gen.; siitä s., ;
siihen ,tähän s.

, .
saaliin|himo. -liimöinen -.
saalis -iin; (kalan-).
saarnamies.
saamat

|
on*;

(kykenemätön) -; (avuton)-. -tomuus4-
/.,;-

/.

saaminen
;

(saa-

tava) 2
, ;

minun on saamista,.
saanti*

;
(saalis); (kalan-).

saapas* - 4^.

-harja .
-pihti ®2. -varsi

2
.

saappaani korva, -raksi -
(-, -).

saapua*
|

, -®;
(tulla)*^, -
®; (ajaen) |,
-'®; (lähestyä)-.
saapumispäivä -

1..
saapuvilla: olla s.,-. -He: tulla s.,-*^,®;-,^.

saati (kka)

saareke2* ®2.
saareton* .
saari3 24

-. -nen-. -sto pl.,

pl. f.
-stolainen. -stomeri.

saarna /.

saarnaaja5.
saarna|kirja npo-. -lahjat pl. -.
saarnastuoli.
saarnata;^,*^ npö-.
saarni .
saarros3

: olla saarroksissa,

t..
saartaa* (saartoi t. saarsi)

okpy|, -§; (piirit-

tää)
|
, -*2.

saarto*, -, , -kaivanto*
2

.

saasta; (lika)^
/.; (tartunta), -inen; (ilettävä);
(saastuttava)-.

saastu|a|,--
*2. -ttaa2* |,
-*2. -tus3.

saatana5 ^. -Uinen.
saatava2 , -

; (-aro);

(tulo).
saati(kka) (vielä enemmän); (vielä vähem-

25



saattaa 386 sahaaminen

min) ; s. sitten,.
saattaa* (seurata) |-, -*2; (viedä) -
***, ®, ;
(tehdä), -; (aiheut-

taa), -^;
(voida) ^ (- . . .),; (tuot-

taa), -,
s. jku joen yli,;̂ s. en-

tiselleen, |*2,-® -; s. naurun alaiseksi,
1

,
-® -; s. jku pulaan,-^ -®; en saata sa-

noa, ; 5.

syytteeseen, *
(- . . .) -; s. täytäntöön,-® ; en

saata olla sanomatta,; saattaa

niin olla, .
saattaja5 (-aro)

(vartija) (-aro);

saatto*; (saatta-

jat) (-) pl.

.; (kulkue); (seu-

rue). -joukko (sot.); ks. saattue, -kul-

kue 2
. -mies-

(-aro) m. -seurue, -vartio.
saattue2 pl.,.
saavi. -Uinen-. -ttain.
saavuttaa2*|,--

2 ; (saada kiinni)

,®; (saada)|, -; (hank-
kia)|,-32

(-, - . . .).

saavuttamat
|

on*-. -tomuus4-
/.

saavutus3; (tu-

los); (urh.) pe-.
sadannes3 ().
sadas2 -annen.
sada|tella* (kirota)-, -®; (kiroilla), -tus3-; /.

sade2* . -aika, -ilma, -kap-
pa . -kuu-
ro ® . -mittari. -määrä--, -pisara -, -päivä. -ryöppy ®
. -takki, -vesi -
, -viitta = -kappa.

sadin*, 3
.

sadoittain.
sadusto 1..
saeta1* sakenen ;,*^.
sairaiii.
saha ; (laitos) -.
sahaaja 5|, /. -.
-maton*, -mi-

nen ®.



sahajauho 387 sakaristo

saha!jauhot pl. pl. f.

-laitainen, -mes-
tari .

sahan|asettaja -. -hammas -. -kehä, -omistaja, -te-

roittaja .
-terä .
sahajpukki pl. .
-tukki .
-työmies -.

sahata ^; (kahtia)|, -^;
(irti) -; (poikki) -;
(loppuun) -.

sahaus3®, -kone-, -maksu-.
sahauttaa2*® 1.

2^, -.
sahra coxä§.

sahti*.
sahuri.
saippua3, -astia-, -keittimö-

30
, -kello -, -kupla ks. ed. -pala-

(nen) , -tan-

ko ®2, -teh-

das 30
, -vaahto. -vesi-.

saippuoida; -, -.
sairaala3.
sairaalloijnen,, -suus4

/.

sairaan|hoitaja |®,
/. -® ( ).

-hoitajatar®. -hoi-

to .
sairas -aan, -; (potilas) -. -apu-, -huo-
ne, -koti-. -käynti; -, -luettelo -. -mielinen.

sairas|taa2, ®. -telia-, -tua ptt.,

ptt.

sairas|tupa .
-vakuutus. -vaunu-. -voi-

mistelu -, -vuode -.
sairaudentodistus-.
sairaus4

/. -tilasto.
-vakuutus.

sai|ta*; olla s.
y
-^, -turi ®^. -tuus4 -

/.

saivar.
saivarrella*, -taa3* ®. -telija3 -. -telu.
sakara5 ^;
(sauvan) ^; (ulkone-

ma) ®2.
sakarisormi®.
sakaristo, sakasti -.



sakea 388 salaperäisyys

sakea4; (tiheä) -; (samea), -sti.
sakeus4.
sakeuttaa2* |,-*2.
sakeutua* |,-*2.
saki»pelaaja.
sakka*,®. -i-

nen .
sakki* /.; ^;
(-peli) pl. m. -lau-

ta , -nap-
pula .
-peli .
sakko*, (g. pl.

-); hän sai sakkoa,; sakon uhal-

la, -, -raha -.
sako|ttaa2*

(-), -, -tus3-.
sakramentti*.
saksa (kieli) .
-lainen; s. |-®, /. -®. -laistua|,-.
-laistuttaa2*|,-. -laisuus4 -.

saksan, kieli .
-kielinen. -kuu-
si, -pähkinä.

saksantaa3* |*£,-® .
sakset (-si

2
)
pl. pl.].

sal|a ; olla salassa,®; pitää

salassa,,^;|, -. -aa -.
sala

|
hanke2* ®.

-inen, -isesti.
-isuus4, -juoni -, -kapakka®2. -kapakoitsija

^. -kapina, -kari®^, -kavala-, -kavaluus.
-kirjain.

salakka3*®.
salakuljettaja -. -kuljetus -, -kähmäinen -, -kähmää-, , -käytävä -. -laatikko-. -liitto -. -liittolainen -. -lyhty.
salama3 2

.

salamanisku. -johdin*.
salamanteri.
salametsästys.
salamoida; sala-

moi, .
salajmurha -. -murhaaja. -neuvos3. -nimi-; salanimellä,. -oja -, -ovi -, -peräinen, -peräisesti. -peräisyys4



salapoliisi 389

/. -poliisi. -polttimo
3®, -polt-

to .
-rippi -, -tie .

salattu*;.
sala|viha .
-vihkainen.
-viittaus .

saldo (.) tpm.,®.
sali,.
salkku* .
salko*^ /.,

salkuton .
sallia|, -;
-; (antaa lupa) |-, -^; (kärsiä)-§, -; on niin sallittu,; ei ai-

ka salli, .
salJijma3

. -mus3
^,

/.

salmi2.
salmiakki*^ .
salo /.; (metsä)-; (erämaa) -, -maa /.

salonki*.
salpa*®;.
salpietari.
salva /.

salvaa, - -; (kuohita)^, -.
salvata |, -^(, -, -, -), .
salvos3.
sama , ,; (samanlainen); samalla, samassa,;

, ; samalla
muotoa, -; olla samaa mieltä,® ; s.

se, ! -llainen-, .
saman|aikainen-, -aikuinen ks. ed. -ar-

voinen; -
gen. -hin-

tainen, -ikäi-

nen. -kaltainen, -kokoinen-
gen. -laatui-

nen, -lainen.
-mielinen
gen. -mielisyys4-. -muotoinen-. -niminen. -näköinen, -pituinen

gen. -ta-

painen.
samaten ,.
samea4,.
sametti*; (yhd.) ., --.
sammakko*®.
sammakonpoikanen -.
sammal (®). -ikkq*-^.
-inen, -kieli -.

sammaloitua* |,-®.
sammaltaa3*.
sammaltua* |,-®.
sammas* - (-tauti).



samminmäti 390 sankasti

samminmäti ^.
sammio.
sammuja 2

, -;-
2

, -, -maton*-.
sammus: tuli on sammuk-
sissa, ; mennä
sammuksiin, 2

,

2
ptt.; puhaltaa I

sammuksiin,.
sammu|ttaa2* *^, -;^, -; sammutettu
kalkki, .
-ttamaton* .
-tus3,.
samoin.
samota (kulkea) *^,®; (kuleksia) -
***.
sampi2* ^.
sana ^; (sanoma) -; (lupaus);
sanasta sanaan,, ;
sanalla sanoen, -; muutamin sanoin,; sanaa sanomatta,; pitää
sanansa, 3.
-arvoitus, -helinä3. -jalka-. -järjestys -. -kiista.
-kirja^ . -leikki, -luettelo -. -luokka.
sananen .

sa
|
kuulija |

., f. -. -lasku -, -lennätin* -. -lennättäjä5 -®2
)

(-).

-mukainen .
-mukaisesti .
-mukaisuus4

/. -parsi ®;, -saattaja,. -saivartaja5. -saivartelu® .
sanansapitävä2.
sanan|vapaus -, -vuoro -,.
sana

|

oppi 2
. -ri-

kas ,-. -sota.
sanasto .
sanasutkaus3!.
sanaton* ;
(mykkä); (hiljainen).
sana|tuJvanoTÖKb. -va-

paus .
sane|lla (-).
-lu®.
sangen,.
sanka*®; (silmälasin).
sankari, -aika-. -kuolema -.
sankari] li |nen .
-sesti, -suus4 -.
sankarimainen.
sankari |nainen, -ru-

no , -satu.
sankaritar*.
sankan

|

teko, -työ.
sankarius4.
sankasti.



sanko 391 sarvijaakko

sanko* ^.
sannoi|ttaa2* |
(-),- (-)-. -tus3 -.

sanoa *^ ptt; (pu-
hua) ^; (lausua), -; (kutsua) -,-20

2; (lausua), *;
ei sanonut tulevansa,-, ; ku-
ten sanotaan, -; niin sanoakseni,; toisin sanoen,; sanoppa
muuta, !
meidän kesken sanoen, -;
kuten sanottu, -; sano mitä sanot,; vastaan sano-
matta, .
sanoma2,^ /.;

(-lehti).
sanomalehden

|

julkaisija -, -tilaaja-, -tilaus-, -toimit-

taja , -toi-

mitus 2.
sanomalehdistö /,,.
sanomalehti, -ankka, -ilmoitus-. -kaup-
pa .
-konttori .
-mies. -paperi, -toimisto

2, -uutinen.

sanomat
|

on*.
-tomasti.

sanottavasti; ei

s., .
santa* ®2. -inen -, -kuoppa.
santarmi.
saostaa2 , -*2.
saota*, --
*2.
saparo.
sapatinrikkoja

.
sapatti* ®.
-päivä ks. ed.

sapekas* -kkaan.
sapeli .

sapettaa2* |,-2; minua s.,.
sappi2* /. -kivi-.» -rakko-.
sara, -heinä ks. ed.

sarana3.
saras|taa2

1. -; päivä s.,-. -tus3.
sardiini .

sareke2* ^.

sarja 2
;

sarka* ^,®;
(kangas) ,, -nuttu-, -inen.

sarve|kas* -kkaan.
-Uinen, -ton*-.

sarvi2 2
^. -eläin, -jaakko* -



karja 392 sauvoin

-karja. -kuono.
sata* , 3®, -kerta^. -kertainen-, -kertaisesti -, -kieli 2^.

-kunta 30
, -luku-, 30

;
(vuosisa-

ta).
sataa* ; sataa,; s. lunta,; s. rakeita,.
satama2

/.,( -). -aJue 2, -kapteeni-, -konttori-, -maksu.
satamanedusta.
satamarata ^().
sata|miehinen: s. osasto, -.
-määrin, -vuotias,

-vuotinen. -vuo-
tisjuhla, -.

sateen|kaari, -varjo().
sateeton*.
sateinen.
satiiini; (yhd.) . -.
sato*, -isa-.
sattua* (osua) |,-22 .; (tulla)*^,®-; (jkn osaksi)|-^, -® ;
(kohdata),-*; (tapahtua)-

, -2; jalkani sattui

kiveen,; tulipalon sattues-

sa, ; sa-

tuimme yhteen, -; miten sattui,; sattui tulemaan,.
sattu|ma2; (satunnai-
suus) /.; sat-

tumalta,, -mus3

ks. ed. -va2-,-. -vasti,.
satu* , -kirja-. -maailma.
satula3 2 (pl. --). -loi-

mi ^. -vyö -.
satuloida, -.
satumainen.
satunnainen .
-sesti, -suus4-

/.

satuttaa2* (jhk.),. ;
(loukata) 1

,
-®.

sauhu = savu.
saukko*.
sauma

;
(liitos). -ta ,();-

(-).
sauna, -laitos.
saunanlauteet pl. ®2.
saunata, -.
saunoittaja5 |, /.

-.
sauva, .

sauvoa*2.
sauvoin .



savenkarvainen 393 seinä

saven|karvainen
gen. -sekainen -, -valaja rop-.

savettua* ,-*.
savi2 ; tulla saveen,,-, -as-

tia .
-hauta = -kuoppa, -kerros, -kokkare -®2, -kukko-^, -kuop-
pa 30

. -maa, -mainen,-,, -peräinen =
-pohjainen, -piippu-, -pohja -, -pohjainen. -puoli-, -ruukku®2. -seinä-. -teollisuus-.

savolainen s. -; ..
savu; pyhä s.,.
savuamaton*.
savuhattu ^( ).
savuinen.
savuke2*, -

.

savun|haju .
-harmaa -.
-imijä. -maku.

savu|patsas .
-piippu .
-pilvi , -pirtti.

savusmakkara -.
savus|taa2 |,-; (palvata)*^,
-, -tus3;-.

savuta^ 1. -; lamp-
pu savuaa, .
savuton*.
savuttua* *2, -;
savuttunut,.

se (sen, sitä, siinä), (hän), , ; (tuo),, ; (tämä), ,.
seata* sekaan;-,.
seas|sa (jnk.) inst.

-ta gen.

seepra.
seerumi (lääk.) .

sees* sekeen, -tyä-, -.
seikka* ;
(asia) ^.

seikkailija3 -. - *^. -lu-;. -lu|halu.
-luu haluinen.

seikkaperäinen-,, -sesti, .
-syys4

/.

seili ks. purje.

seimi2, - pl. f.

seinus3
, seinusta5 -®.

seinä 2^, ; kaik-

ki käy päin seiniä, -



seinäkaappi 394 seivästää; vastata päin sei-

niä, .
-kaappi .
-kartta .
-kello pl.

seinäkkäin -.
seinä|koristus -. -kuvastin, -lamppu, -maalaus.
seinämä2 ^; (teatt.) -.
seinän |rako .
-viereinen.

seinä|paperi , - pl.

. -peili .
-penkki ®, -sammal. -vieri: seinä-

vieressä, .
seis!
seisah|dus3; (pysäh-
dys) 13

; kauppa on
seisahduksissa, -. -duttaa2*ocTa|-, -§. -taa2*

ks. ed. -tua*-,-.
seisattaa2* = seisottaa.

seisaus3 = seisahdus.

seisoa 2
^; nousta seiso-

maan, ^, ®;
työ jäi seisomaan,; seisomaan
nousemalla,.

seisojallaan, -altaan .
-alleen: nousta s., -^, ®.

seisonta* , -silta.
seisoskella.

seisottaa2*,-^;, --.
seisottua* = seisahtua.

seisova2 ,;
(pysyväinen);
s. laina,.

seitikko* ®; (mus.).
seitonen®.
seitsemän (gen. seitsemän,
part. seitsemää)^ (-;
in. ); (koll.)

(-). -kymmentä (gen.

seitsemänkymmenen)-. -nes3 .
-sataa (gen. seitsemänsa-
dan). -toista (gen.

seitsemäntoista, part. seit-

semäätoista).
-tuhatta (gen. seitsemäntu-
hannen) . -vuo-
tias, -vuotinen.
seitsemäs2, -kym-
menes (gen. seitsemännen-
kymmenennen)-, -sadas (gen. seitse -

männensadannen)-, -toista (gen. seitse-

männentoista) -.
seitsenkertainen -,, -kym-
menvuotias-. -luku , -luok-

kainen./-vuo-
tias, -vuotinen.

seitsikko* = seitikko.

seiväs* seipään %^ /. -aita.
seivästää 2 (rang.) ,*^ .



sekaan 395 selkä

sekaan: jnk. s., akk.

sekaannus3,-,
/•

sekaantua* |,- (jhk.
t

akk.);

(sekoittua) |,-; (hämmentyä)-, ()( ).
sekaisin; -.
seka|juna -. -kööri. -lainen;, -melska -;, ^.
-nainen. -päi-

nen. -rotu, -rotui-

nen
gen. -sikiö. -sor-

to ®. -sotku, -sotkuinen -, -tavarakauppa, -va2, .
-vasti,.
-vilja . -vuus4-

/., /.

-ääninen.
sekoi|ttaa2* |,- .; (jhk.) |-,- 1. -;
(tehdä sekavaksi)-, -, -ttamaton* -,-; (viinistä) -, -ttua*-, -;-,- (jhk.—
akk.). -tus3

/.

sekunti*, -viisari -.
sekä , ; sekä— että,— , —.
se1 |, selata-, -lu.
selittäin.
selitettä| s

4

/. -vä2.
selittämätön* -.
selittää2*, -^,, -
(-).

selitys3|, -;-.
seljetä 1* selkenen (asiasta)^, ® -; (ilmasta)-, -^.
selke|ys4 /. -4 -, -asti.
selkkaus3;-.
selko* /., ;
saada selkoa jstk., -, (-) .; tehdä

selkoa jstk., |,-
selkä2* ^; (järven) --, ; (-); selällään, -; selälleen, ; hän
sai selkäänsä, -; pudota hevosen seläs-

tä, ; läh-

teä yön selkään,-; silmät selällään,; selin,

dat.



selkämys 396 senaatti

selkämys3 (vaatteissa)-
.

selkä|nikama no-®2. -noja®.
-perillinen .
-pii, -ranka*, ®2. -sau-

na® -ydin

sellainen,.
selli.
sello /.

selluloosa, -teh-

das .
selonteko.
selos|taa2 .
-tus3.

seltterivesi .
selus|ta3 , -tin ®.
selvemmin.
selventää3* |,
-^.

selvetä 1 selvenen-
^, ®, -;,-^; (päihtymyksestä)

|, -^.
selvitellä* ks. selvittää.

selvittäjä5 (pesän)--; ks. verb.

selvittämätön*-;; -.
selvittää2* |,-;,;
(järjestää)

|
*^,-® ; (se-

littää), -2.
selvitys3,-,;-

, -mies ks.

selvittäjä.

selvitä, selviytyä*-,- gen.;

ks. selvetä.

selviö.
selvyys4

/.;-
/.

selvä2; (näkyvä) -,; (puh-
das); (ääntämisestä); (käsitettävä) -; (käsialasta) -; (raitis); s. to-

distus, -; asia on selvä,; päästä selville jstk.,; (-) .; se on it-

sestään selvä, -, -järkinen. -nä-

köinen.
-päinen, -, -sti;; -.

seläkkäin.
selälleen .
selänne2* ®2.
sementti*; (yhd.) .;.
seminaari 2

. -lai-

nen|, /. -®.
seminaarinjohtaja -.
sommin |kin, -kään-, .
semmoinen.
senaatin

|

kanslisti. -päätös -.
senaatti*.



senaattori 397 seurata

senaattori.
sen | aikainen, -aikuinen -. -ikäinen

gen. -jälkeen; (sitten). -kal-

tainen, -kautta, -,,. -laatui-

nen, -lainen =
sellainen -puolinen-. -sijaan .

sensori.
sensuroida.
sensuuri.
sen

|

suuntainen -
gen.,, -ta-

painen.
sentimentaalinen-.
sentähden,.
sentään -, -.
senjvuoksi ks. -tähden.
seos3

/.;.
seota* sekoan|,-.
sepit|elmä2. -täjä5

m. -tää2*-, -^;,-; (sävellys)-.
seppe|le2 ®2. -löidä|,-§ -; ptt..
seppo*, seppä2*.
septetti*.
sepus|taa2^, -;-, -2. -taja5 -

. -tus3-().

sepän|ahjo .
-ammatti -, -paja.

serk|ku*
3

;
^

(g. pl. -). -us3
: he ovat

serkuksia,.
seteli .
-raha ks. ed.

setä2*® ra.

seula^, (tiheä s.)-.
seulata, seuloa|,- (-).
seura,®^
pyrkiä jkn seuraan ,

*^.
seuraaja5 .
seuraava2. -sti.
seurajelämä; en ota osaa seura-

elämään,, -huone -;-. -kumppani-. -kunta .
-kuntalainen |-, /. -®. -lainen

(matkalla)|,/. --
. -lasku -, -leikki -, -mies,-. -nainen-

®. -näytelmä -, -piiri -, .,
seurata (tulla jäljestä)-, - .; (-



seurattava 398 sienim ainen

dattaa),, - dat.;

(johtua) gen.

seurattava2 no-.
seuraus3, -.
seurue2 (seura) -; (saattue)^

(-) pl. .; (ylhäisen

henkilön).
seurustella *^,®.,-. -lu.
-lu|piiri -. -lu| taito /.

seutu* /.; (lähi-)

/.; (paikka)^; näillä seuduin,; -; puoliyön seudus-

sa, seuduilla, -, -kunta /.

-lainen .
-villa,; (noin) gen.

shekki*.
sian

|

hoito, -ih-

ra , -liikkiö
2^. -liha.

-ruoka . -sak-

sa.
side2*®; (kääre) |-®, -; käsi on si-

teessä, ;
päästää siteestä,-, -*3. -sana (kiel.).

sidottaa2* ®
|
,-; (kansiin)® -.

siedettävyys4
/.

-vä2, -västi.
siekale2 3 (. --),

.

siellä; s. täällä,. ^ ,.
sieltä, -käsin, -päin.
sielu ^.
sieluk|as* -kkaan. -kuus4 -.
sielullinen.
sielumessu

3113
.

sielun|hoito -. -paimen.-rauha. -tila-,.
-tuska ,-. -vaellus. -viholli-

nen .
sielutiede. -tie-

teellinen.
sieluton*, -.
sieina|ista ^,-^ ptt. -us3 6®2.
siemen, g. pl.;
(jyvä) ^.
siemenetön*.
siemen

|

jyvät pl.. -kasvi ®.
-kaura .
-näyte .
-peruna -. -varasto -.
sienenpoiminta.
sieni3^; (pesu-)^®.
-mainen;-.



siepata 399 siirtyä

siepata* |, -*2;
(kiinni) |,
-*2.

siera ®2.
sierain 3

- (g. pl. -).
sierettyä*, sierottua* (hal-

keilla), -;
(tulla niljelle), -.
sietämä|ttömyys4-

/., /.

-ttömästi, -, -tön*-,.
sietää2* (kestää) -
*^, -®; -; (kärsiä)^; (sallia) |-, -*2.

sieven|tyä* ^,®,-. -tää3*,-*.
sievesi ®.
sievistää2 ks. sieventää.

sievonen; s. sum-
ma, ^.

sievyys4^,-
/.

sievä2,-,, -, -tekoinen ,. -sti,.
signaali; (yhd.) ..
sihdata*|,-
(-).

sihi
I

n

ä

3. -stä -^.
sihteeri^ .
sihti*.
siihen (sinne); (asti)

gen.; (sitä varten) ,; s. se asia jäi,

.
-kunluva -.

siika*

siililtä |,
-*2.

siili

siima ^.
siimeksinen.
siimes3^ ( -) /.

siinne2* ; (sini)

/.

siintää3* ,.
siinä; (siellä); sii-

nä tapauksessa,; siinähän se on,.
siipi2* 2

^; (^.^.
-karja pl.

-orava .
-rakennus (pl. -...

1. - . . .) .; -rikko*(inen)-. -sato; olla

siipisadolla,,.
siirappi*; (yhd.) ..
siirto*; -®; (laskussa)-,; (vekse-

lissä) -, -kunta 2
.

siirtola3 ks. ed. -inen -,®.
siirtomaa 2 -n |tavara. -n|-

tavarakauppa -.
siirtyä* (syrjään)-, -; (käy-
den) |*2, -®;



siirtäjä 400 siivottomuus

(ajaen) |,-®; (seutuun) nepece|-, -^; (väistyä)^, -: (ryhtyä)
1

,
-2 dat.;

siirtyy, (luovutetaan)-
,; (lykä-

tään),-; (muutetaan)-.
siirtäjä5 (vekselin-) -
siirtää3* (muuttaa)|-, -*2; (työntäen)|, -;
(kantaen) |*2,-®; (asettaen)|-, -^; (kul-

jettaen)|*2, --
®; (asumaan) |-, -§; (luovuttaa)|2, -®; (tuon-

nemmaksi) |,-^; |*2,-®; s. tuoli lähemmäksi,-; s. vekseli, --
;

siis, ;
(sentähden).

siisteys4 /.

siisti;-; (puhdas); (sää-

dyllinen), -mi-
nen. -mätön*, -, -sti,;.

siistiä (siivota) ,2
2; |,-2
2; (puhdistaa) -*, -.

siitepöly.
siitos3, -karja. -ori-.
siittää2*,*2
];
).

siitä , ;
(sieltä); ei siitä tu-

le mitään, -; siitä on
kulunut kaksi vuotta, -
; siitä päivästä,.

siitä* sikiän |,-*2; (syntyä) |-, -*2.
siive|käs* -kkään.
-tön*.

siivilä3 30
; .

siivilöidä |,
-*2.

siivo 1. .;
(siisti); (säädyl-

linen); (rauhal-

linen), ,; 2. s. (puhtaus)^; (järjestys)-®; tehdä pahaa siivoa,, -.
siivooja5| .,
/. -.

siivosti,-,.
siivota |,•2

2; (puhdistaa) -*, -.
siivot|on*,-; (säädytön)-. -tomuus4 -

/.;^ /.; (.).



siivous 401 sikuna

siivous4,-
1

/.; (-s
3

)
(puhdistus)

111
.

siivoiltua* |,-2[]2.

sija ^; (asema) -; (vuode) /.;

(kiel.)^; ensi sijas-

sa, , -; sinun si-

jassasi, ;
sen sijaan, ;
mennä sijoiltaan,§ ptt.; (jäsenestä) -

ptt.

sijainen .
sijaiskansleri --. -opettaja-.
sijaisuus4 -.
sijaita2 3

^,-
*^, ®-.

sijoi|tella* (kiel.),
-, -ttelu. -tei-

niä (luokka).
sijoittaa2* |,
-*2; (asettaa) |-,-; (panna
istumaan) |,
-*2; s. pääoma, |-, -*2.

sijoittua* |,-*^;,-^; (istumaan),®.
sijoitus3, -®; pääoman s.,-.
sika* ^, -lauma.

sikamai|nen; se on
sikamaista, .
-sesti -, -suus4.

sikari, -imuke-^ . -kote-

lo, -laatikko

(täysi),-
(tyhjä), -tehdas.

sika|rotu .
-tarha.
sikermä2 ; (piiri)

4
-.

sikeä4 (unesta),. -sti.
sikinsokin ,.
sikiytyä* ks. siitä.

sikiäin.
sikiän tvm. v:$tä siitä.

sikiävä2(inen).
-isyys4 /.

sikiö ^; (poi-

kanen); (jälke-

läinen) .

siko|lätti* .
-pahna ks. ed. -paimen-. -tauti .

sikseen: jää s.,; jättää s.,,*; en mi-
nä sitä s. jätä,; matka jäi s.,; .

siksi (sentähden) ,; (varten)

1.; (siihen määrin); s. kuin,-.
sikuna3

26



sikuri 402 silmä

sikuri.
sikäli ;,.
sikäläinen.
silakka3*,-

111
. .

siiat pl. 2
;

(kiskotus).
silata,;
s. kullalla,*^, -;
s. hopealla, ^,
-.

silava3 ; (läski).
si lavoida (-),
-.

sile|ys4 /. -4-*
,.

silinteri (lieriö).
silitellä* |,
-*; (hyväillä).

silittäjä5 |, /.-.
silitys3, -lauta-, -rauta

-uuni ®.
silittää2* *; (tasoit-

taa), -; (raudal-

la)*,-;.
silkka* (paljas), (puh-
das) , (todellinen).

silkki*; (kangas)-. -huivi-. -kangas. -lanka. -mainen -, -nauha. -nen.
-paperi .
-perhonen .
-teollisuus -

, -vuorinen.
silkkiäinen

3
-.

silkkiäispuu .
siiraikaa .
sillani arkku .
-kaari , -korva; sillankorvas-

sa, , -raken-
taja .

silleen = sikseen.

silli ^ /., .

-kauppa -, -kauppias.
sillinpyynti .
sillitynnyri .
silloi|n ; s. tällöin,, -nen.
sillä ,; (näet).
silmi- (yhd.) ks. silmä-.

silmikko*
;
(kypärin-).

silmin |nähtävä,, -nähtävästi -, -näkijä|®,
/. -.

silmittömästi (kauheasti), ,.
silmu, silmukka3*, silmus3

03
-.

silmä2 4% (katse); (valvonta) -
inst.; (neulan-)®; (verkon-) 2

;

(korttip.) ®; omin sil-

min, ; pois

silmistäni, ;
pitää jkta silmällä, -; sil-

mästä silmään,



silmäillä 403 singahduttaa; sanoa vasten silmiä,*^ ;
karsain silmin, -.

silmäillä, -.
silmäillen (yhd.) -.
silmäin luonti* .
-palvelija^.

silmä! lasit pl.,- pl.

n. -lautanen 3
.

silmälläpito, -
inst.

silmä
|

luomi2 3
. -lääkäri. -mitta-. -määrä /.,. -neula .

silmän|herkku.
-isku. -kan-
tama2 .
-kantamaton* -, -kääntäjä|,
/. -. -luonti*.
-ruoka = -herkku, -rä-

päys3,; su-
mänräpäyksessä, .
-tulehdus -
, -vilkutus-.

silmä|pari . -puoli, -ripset pl.-
pl. f. -tauti. -terä ®2;

(.)|, /. --. -tikku: olla jkn s.-tik-

kuna, -
, -vuoto -.

silmätysten = silmitysten.
silmätä § kr.;, 2

^;

(pilaten)* ptt.

silmätön*.

silmäys3.
silmäänpistävä; (huomattava) -.
silpiä*^, -,
silpoa* 1

,
-§;, -.

silppu*
; ()-^. -kone-

.

silta*» 2 ( -); (lat-

tia) ^. -arkku, -palkki* -, -raha .
-vouti .

silti (kuitenkin),-; (sentähden).
sima ^. -juoma ^.
-suinen.
simpukankuori.
simpukka3*

.

sinapinsiemen.
sinappi*. -lusikka, -tölkki*.
sinelli /.

sinelmä2^.
sinertyä*, -.
siner|tävä2

, -vä2.
sinetin|kaivertaja^, -pano.
sinetti* /. -lakka-.
sinetä*, - -.
sinfonia = symfonia.
singahtaa2* |,-.
singahduttaa2* ^ ptt.,

ptt.



sini 404 sisar

sini2 /., ^, -har-

maa . -keltainen -, -marja
sininen.
sini |raitainen -. -silmä(inen)-, -taivas,, -vuokko-, -väri .
sinittää2* ^, -.
sinkauttaa2* = singahdut-
taa.

sinkilä3 ^, .

sinkki*. -astia-, -lanka.
sinkkinen.
sinkki

i

viiitr iiii. -voide.
sinkoilla,-.
sinne, -päin -.
sinunlainen .
sinut

|
elia* ®. -telu, (vulg.).,

sinä sinun (,,).
sinänsä, sinään ;.
sipaista|, -®.
siperialainen.
sipi|nä3, -stä.
sipsuttaa2*^.
sipuli; (mukula)-, -kastike. -kasvi, -mainen,.

sipulini haju -. -maku.
sirahtaa2* -

.
sirahvi.
sireeni /. -aita, -ai-

taus .
-pensas .

siristä ^; 3^.

siristää2 : s. silmiään, -, -.
sirkka* 6®2; (heinä-).
sirkkalehti /.

sirkkeli ks. harppi; (ympy-
rä) 4

-. -saha.
sirkku*, sirkkunen;
(kuv.)|, /. -.

sirkus3.
sirkuttaa2*.
siro (solakka); (so-

rea),;
(hieno) , -sti,, -tekoinen

(gen.).

sirotella*| (-),- (-); - (jtak.

— ).
sirottaa2* |, --; ks. ed.

sirous4 /.

sirpale 2 ®2; -®.
sirppi*2. -mainen-.
siru®,®,®. -nen dim.

edistä.

sisar (pl. -, ce-,), dim. -; sisaren,



sisarellinen 405 sis ä änkirjoitusmaks u

., gen. -eilinen.
sisaren] Japset pl.; -poika.
-tytär.

sisarpuoli (sama äiti) -, (sama
isä) .

sisarus3
: he ovat sisaruksia,

t..
sisilisko.
sisimäinen -.
sisin2 ks. ed.

sisko^. 2,.
sissi. -sota-.
sisu /.; (luon-

ne).
sisukset = sisälmykset.
sisus|taa2 (kalustaa)-, -; (vuorata)|, - (-), -tus3

.

sisä /. -asiain-

ministeri -. -inen-, -järvi (pl.).
sisäkkäin -.
sisäkkö* (-)
s.f.

sisälli|nen. -sesti.
sisällyksetön*-.
sisällyksinen- -; seuraavan s.,

(gen.).

sisällys3. -luet-

telo. -rikas -.
sisälmykset pl.-

pl. f.

sisällä preps.,

gen.

sisältyä* (jhk. ) -
3
^,.

sisältä gen., (sisäpuo-

lelta),. -lu-

ku .
sisältää3* 3^;, -^.
sisältö*.
sisä

|

luku .
-lähetys -. -maa; s.-maassa

t, -oppilas. -oppilaslaitos -. -ovi, -palvelijatar-
(-) s. /. -puoli-^ 1. ^;

s.-puolella, gen.; s.-

puolelta,.
sisä|ssä gen.,

preps. -stä,-.
sisätysten .
sisään gen., akk.
-hengitys. -jättö, -jättöaika, -kirjoittaa -, -*2; -

*S, ® -. -kirjoitus-, 1.. -kirjoitusmak-
su (post.) ;
(kouluissa) .



sisäänkäytävä 406 siviiliavioliitto

-käytävä . -murto. -päin, -pää-

sy. -pääsykortti5
-pää-

sylippu .
-pääsymaksu. -pääsytutkinto -. -tulija. -tulo.

sitaista *^ ptt..
siten , -.
sitkeys4 /.; -

/.

sitkeä4 ,;
(kestävä), -hen-

kinen. -sti;.
sitkistyä ^,®.
sitoa*|, -*2;
(yhteen)|,-*2;
(jhk.)|,-*£

dat.; (ympäri)-, -*2;-, -*^, (kirjoja)|, -®.
sitoma2

.

sitomaton* ;.
sitoumus3.
sitoutua* |,-*2.
sitra.
sitruuna5 . -happo. -n|mehu. -viipale®2.
sittemmin ,.
sitten,; vuo-

sia s., -; ei sittenkään,

; sittenkin, -,.
sitä: kuta — sitä, —; s. suurempi,. -paitsi .
-vastoin .

siunata |,
-2.

siunauksellinen -.
siunaus3 ;
(armo) /.

sivallus3.
sivaltaa3* ptt.; (sie-

pata)|, -*2;
(kiskaista)^ ptt.

siveellinen.
-sesti, -syys4

/.

siveettömyys4-
/. -ttömästi-, -tön -.

sivellin* ^ /., dim.®.
sivellys3 ®2.
sivellä, siveltää3**
-; (maalata) -, -*; (rasvata)-,*.

sively.
siveydelli|nen.
-sesti.

siveys4
/., -

/. -käsky-, --
pillinen. -oppi, /.

siveä4, -; (siveellinen)-.
siviili, -. -avioliitto-



siviilijuttu 407 soeta

%
-juttu -. -laki -*. -pukui-

nen .
-virkamies -.

sivistymätön*-.
sivistynyt.
sivistys3, -;, -aste, -his-

toria .
-kansa -. -kanta = -aste. -lai-

tos . -työ.
sivistyttää2*,- (-); -,-2*2.

sivistyä |,-2*2;

(-).
sivistää2 ks. sivistyttää.

sivu (puoli) ^; (lai-

ta) 2
^; (kirjan) -; adv. (jnk. —), -asia. -elinkeino. -henkilö-. -hevonen, -huo-

ne , -joki. -katu -
. -kulkija

(-aro), -lause.
sivulla gen.

sivulle .
sivullinen .

sivu
|

luku .
-maku!.
-mennen .

-määrä = -luku. -ovi-, -rakennus-
. -rata^ -.

sivusajutantti --.
sivuseikka -.
sivussa: siinä s.,,.
sivusta3.
sivu|tarkoitus -, , -tie, .
-toimi -.

sivutse.
sivutulo! -.
sivutusten 6.
sivuuttaa2* |*2,-® ; |,-® ; (jättää), -
; (ei välittää) -.
skandinaavialainen s.-; ..
skolast|iikka*.
-inen.

skorpioni.
skotlantilainen s.-

; a..
slaavilainen s.

(pl. -); a..
smaragdi.
sodan |aihe -, -haluinen-, -julistus, -käynti.
-käyntitaito -.

soeta1* sokenen, -.



gohina 408 sokerileipuri

sohi|na3. -sta-^.
sohjo /.

sohva2. -matto -. -pöytä -.
soida 3

^; (kaikua)^, -®;
(soittaa) ^; kellot

soivat, ;
korvani soivat,.

soihdunkantaja -.
soihtu*. -kulkue -.
soikea4.
soikko*®.
soimata, ,; |-, -^ (kuten ed.);^.
soimaus3 ; ^;.
soinen.
soinnukas* -kkaan -.
soinnuton*.
sointi*.
sointu*.
sointua* (kaikua) 3

^;

(olla sopusoinnussa)-.
sointui|nen.
-suus4

/.

sointuva2.
soitannollinen -.
soitannonopettaja.
soitanto*.
soitella* 1.-.

soitin* -. -kauppa-.
soittaa2* ,;
(kilistää)^, -; s.

viulua, ;
s. kirkonkelloja,^.

soittaja5; (kello-

jen)^ .
soittajaiset (-nen) pl. -.
soitto*; ^; (kel-

lojen) . -harjoitus. -il-

tama .
-juhla -. -kello,®2. -kunta -. -niekka -. -taiteilija -;. -tunti.

sokais|ta|, -^.
-tus3.

sokea4; tulla sokeak-
si,, 2

.

sokeainkoulu.
sokeasti.
sokeltaa3* *^.
sokenen tvm. v:stä soeta.

sokeri. -astia-, -herneet pl.-. -jauhot pl.®2. -juu-

rikas, -keko^ , -kirves-, -korppu -, -laatikko, -leipomo -
(-), -leipuri-



sokerileivos 409 sopia. -leivos

(-aro), -muru -, -pala .
-pihdit pl. -, -ruoko. -tauti. -tehdas. -teollisuus-

/.

-toppa = -keko.
sokeroi|da , -.
-tua* ,-.

sokeus4^.
sokkelo®.
sokko*®. -silla: olla

5., .
sola2 ®; (vuoren-).
solahtaa2*^ ptt.

solak|ka3*, -. -kuus4
/.

solina3 .
solisluu.
solista ^ ^;
(juosta)^.

solisti|, /. -®.
solkata* jtk. ^-..
solki2*®, -hihna -, -vyö.
solmita, solmia, solmita -, -*2.
solmu ^®2; -väli (.)

2. -.
solu (an.)®.
solua *^,-
*^.

solvaa|ja5 .
-minen. -vai-

nen.

sohaista, solvata |-, -^; ,*.
solvaus3,.
soma2,,; (omituinen)-,.
-sti;.
somer ®^.
somistaa2,-*.
sommit|ella* (panna kokoon),^; (so-

vitella)
|
,

-*. -telu;.
somuus4

/.

sonaatti*.
sonetti*.
sonni ^.
sonnittaa2* |,-*.
sonnustaa2 |,-*2.
sonta2*. -hanko -,--, -tunkio.
sontiainen ^.
sooda , -vesi.
soolo tpm. -laulaja -
|, /. -®.

soopeli . -turkki.
sopertaa3* *^.
sopia* (soveltua) ®,® dat.; (olla

sovussa)* inst.;

(tehdä sopimus)-, -] inst.;

(tehdä sovinto) ^,



sopimaton 410 sortua

- inst.; kengät sopivat

jalkaani,; avain ei sovi luk-

koon,; hänen ei sovi,

(ei pidä);
(ei voi); ei so-

vi, , -; s. hinnasta,-
(-).

sopimaton* *;
(säädytön),.
sopimus3,;
(kirjall.); (selvi-

tys)
;

(suostumus).
sopiva2,;
(säädy.).

sopo|ttaa2* *^; -*^. -tus3.
soppa2*.
soppi2* ®2.
sopu*,;
he eivät ole sovussa keske-

nään, -, -isa2-,, -isuus4, /.

sopukka3* ^.

sopusointu 2
,
-;; olla sopu-

soinnussa,(-) inst. -inen-;.
sopusuhta*-

/.;
2

. -inen; -.
sora2, -
®2.

sora|kieli, -ääni.

sore| 4,-,, -us4*,
/.

sori|na3. -sta-
32.

sorkka2* .
-eläin -:

sorkkia*, 1
.

sormen|jälki .
-levyinen -. -paksuinen-. -pituinen.

sormi2 ®; Luojan s.,^.
sormikas*- .

sormikoukku -; vetää s.-koukkua, -, -suuk-
koncn -.
sormus3 2 (-),® .
sormustin®.
sorranta3* ,.
sorros3

: ääni on sorroksissa,.
sorsa2 ®, dim. 5 .

sorsanpoika.
sortaa2* (sorti 1. sorsi)-,.
sortaja5 .,-

.
sorto*,-. -valta.
sortua* (kaatua) ,

2
2; (luhistua)-,-; (nään-

tyä) |, -^
(- . . .); sortuneella äänel-

lä, .



sorvari 411 sotilasura

sorvan* m.
soryata ^, -;-.
sorvaus3 .
-penkki -®2.

sorvipenkki ks. ed.

sosiaalidemokraatti-. -nen-.
sosialis|mi. -ti. -tinen -.
sota2* ^; (-retki) -; sodassa, ;
käydä sotaa, (-) . -akatemia. -alus, -ase -. -asu

pl. -herra -
(-aro); 2

^. -his-

toria .
-huuto .

sotainen, sotaisa2-.
sota

|

jalka: olla s. -jalalla, -
51^. -joukko -

4
*, -juoni -, -kanta -. -kenttä, -kulunki, -kulut pl.

111 pl.

-kunto .
-kuri .
-laitos . -lai-

va , -laivasto. -laki-
1.. -laulu. -lippu-

^; (ratsuv.).

sotamiehen|elämä -, -vaimo -
.

sota
|

mies 4
. -minis-

teri .
-näyttämö .
-oikeus . -on-
ni , -oppi-

laitos -, -palvelus, -pappi. -päällikkö; -ret-

ki. -rinta, -saalis -, -sankari, -sa-

tama .
-suunnitelma -, -taito -, -tanner -. -tarpeet pl.

pl. -tila-. -toveri co-. -tuomari -, -vanhus-. -vanki-, -voima .
-väki 4

-.

sotaväenmajoitus.
sotia* (), -® 1.-.
sotilaallinen, -sesti-. •

sotilakko.
sotilas -aan, 4

.

-elämä .
-henkilö (-aro).

-lääkäri .
-puku .
-ryhti .

-ura .



sotilassääty 412 statisti

-sääty . -vala.
sotiminen.
sotisopa2*

.
sotka2 .
sotkea (tallata) *^,
-; (sekoittaa)|,-;|, -;|, -; s. sa-

vea,®; s. taiki-

naa,*2.
sotkeutua* |,- .; (hämmen-
tyä), -; (sekaan-
tua), --.

sotku,--.
soturi,.
soudella* .
soukentaa3*

|,-*.
soukka2*; (ahdas)-.
soutaa2* (souti 1. sousi)-
®.

soutaja5 ®2.
souto*, soutu* (g. pl.

-), -kilpailu -
®, -klubi -, -urheilu. -vene.

soveli laasti ,.-aisuus4-
/. -as -aan-;; ks.

sopiva.
sovelluttaa2* |,-2 (jhk. — );
(sovitella)

|
,

-*.

soveltaa3* ks. ed.

soveltua* ®; *^.
sovinnainen .
-suus /.

sovinnollinen -,, -suus4-.
sovinto* (sopu) ;
(sopiminen) ;
(sopimus); sovin-

nossa, sovinnolla, -; -oikeus. -uhri.
sovitella* ,.
sovittaa2* |.
-*; (sovelluttaa) -, -2 dat.;

(palauttaa sopu) ^,- ; (ran-

gaistuksella) 1
,-2; s. paikoilleen,-* .

sovittaja5 .,.
sovittamaton* (leppymätön); (ei sovi-

tettu).
sovittelu ;.
sovitus3;-;; (kor-

vaus); (hyvi-

tys).
spartalainen 5.®;
..

spiritis|mi. -ti.
spitaali, -nen -.
statisti.



steariini 413 sultsittaa

steariini. -kynttilä.
sterletti*** /.

stipendi 2
. -aatti*|, /. -®.

strutsi.
strykniini.
subjek|ti (kiel.)

(-aro), -tiivinen-.
substantiivi -.
suden|ajo ,. -jälki-. -korento*-^. -kuoppa .
-pentu.

suhahtaa2* 3^

ptt.

suhdaton* -; suhdattoman suu-
ri,.
suhde 2*;-

2
; monessa suhteessa,; sen

• suhteen, .
suhijna3;. -sta*2,^.
suhtautua**^
dat.

suhtee)li|nen -,-; (relatiivinen)-, -sesti-,;, -suus4-
/., -

/.

suhteen: jnk. s.,-.
suhteet|on*,. -to-

muus4
/.

suihku 2 (), -kai-

vo, -lähde. -kylpy,

-ryöppy.
suihkua .
suikea4.
suikerrella* , -.
suin|kaan: ei s., ,. -kin (mahdol-
lisesti) ; (mil-

loinkaan) ;
(vain); jos s. jak-

san,; niin pian
kuin s., -

.

suinpäin ,.
suipeta1*,--
*; (kärjistyä)-, -^.

suipentaa3*
|
,

-*;|, -^.
suippo* (terävä) ,; (kapea) -. -kärkinen-, -päinen ks. ed.

suippu*. -lakki.
suistaa2^|, -;|,-3

2; (syös-

tä)|,-2
.

suistamo.
suistua, 2

^;, --
2

.

suitsi: suitset pl. *, -
; taluttaa suitsista,® .

suitsienperät pl. pl.

suitsittaa2* |,-.



SllitSU 414 sukuisin

suitsu. -ta^,^. -ttaa2*-, -; *2, -.
suitsutus3;.
-astia; (kir-

kossa).
sujahtaa2*^
ptt.;^ ptt.

suju| a (edistyä)-,-; (käydä) -
®; (onnistua)^,®; työ ei suju hä-

neltä, -; puhe sujuu häneltä

hyvin, -. -2; (juok-

seva); (vapaa)-, -vasti ,,.
suka2*, ;

(harja) ®; (hevos-).
sukaista (lyödä) ptt.;

s. pakoon, 2®^.

sukan|kudiu®2-; -kudonta -. -kutoja|,
/. . -kutomakone -, -parsinta(). -sääri®. -terä -
®2.

sukellus3 . -puku.
sukeltaa3* |, -^.
sukeltaja5 ;
(ammatti-).

sukeutua* (tulla)-
^,®;,-, (johtua);
(kehittyä) ,- ().

sukia* *^;*.

sukka2* 4®^; (lyhyt)®2. -lanka
t., -nauha®, -puikko-, -sillaan -. -varras = -puikko.

sukkela2, -,; (omi-

tuinen), -kieli-

nen . -neu-
voinen,-, -sti, -,.
sukkeluus4 , -
®; laskea sukkeluuksia,^, -.

sukkula3

suklaa. -kakku®. -teh-

das .
silkoilla^,®.
suksenlatu.
suksi2 (suksea 1. susta) -, -mies®.
-retki® -. -sauva®.

suksia,.
suku* 5

-; (-puoli);
(lähtö) ;
(heimo) 4

;; (kiel.)
5
-; (sukulaisuus) -; suvusta sukuun,; hän on suurta

sukua, -. -aateli-.
-hauta .
-hyväisyys4.

sukuisin: olla s. jksta, -*** gen.



sukukartano 415 sulkeutua

suku
|
kartan -. -kirja

(-), -kunta, -
sukulaijnen |,
/. -, , -suus4.

sukuluettelo
(-), -lunastaa| 1

,- . -lunas-

tus . -nimi
2

. -perä-. -polvi.
-puoli, ^. -puut-
to*: kuolla sukupuuttoon,|, -, -vaa-
kuna .
-vika -®. -ylpeys.

sula2 ; (jäätymätön); (auki oleva); (paljas);
(puhdas); (pelkkä); s. maa, -; sulasta armosta,; s. totuus,; se on s. mahdotto-
muus, -; s. vesi,-; sulimmat kiitok-

set, .
sulaa2 (), -;
(metalleista)

|

-,-; (ruuas-
ta),--
2; (liueta),-*^.

sulattaa2* (metalleja) -;|, --; (voita) -, -^; (liuentaa), -*3.

sulatto* 3^.

sulatus3 ®,-;;-; .
-ahjo .
-kuumuus. -paja 3^.

-uuni .
sulautua* |,-; (.)- (); -, -^ .
sula|va2 ; ;
(ruuasta);
(kuv.), ,. -vasti,. -vuus4 -

/., /.

I sulhanen

j

sulhas|mies^. -poika

!

2^.

j

sulho = sulhanen.

!

sulka2* nepo 2Z. -sato-; olla sulkasadolla, -.
sulkea*|, -^(, -, -, -; -: -);,
-^;,-;
(tie)|, --
*^; (sinetillä)-, -; s. ovi.,, (lukkoon),^;
s. pois,, -^;
s. vankilaan,^.
sulkeuma*,-(, -,, );|, -;, -;
sulkeudun teidän suosioon-



sulku 416 suojelusko!no

ne, -.
sulku* (pato),-; (kanavan-);
(ahdos); (kirjoi-

tusmerkki) 13
, -laitos

pl. m. -merkki
.

sulloa |, -^;|, -.
sulloutua* |,-^.
suloijnen,,;, -. -suus4.
/., /.

sulo
|

puheinen-. -sointuinen-.
sulostuttaa2* |,-2*2.

sulous4
/., -

/.

suloääninen.
sumea4,.
sumentaa3*, -;|, -^.
sumentua*, -;|, -^.
summa2,. -kaup-
pa .
summittai|n , -. -, -.
sumppu* ®2.
sumu. --. -isuus4

/.

-peitteinen, -, -yihellin

sunnuntai; sun-
nuntaina, .
-aamu .
-ilta .

-, -päivä, -sin -.
suntio -,^ .
suo.
suoda suon (sallia)-,- ;|, -*2; (toi-

voa); (tahtoa) -®; (antaa) ^,®; suokaa anteeksi, -,! suokoon
Jumala, !

suodattaa2*

(-).
suodatin*.
suodatus3 .
-vaate .

suoheinä .
suoja2;;; (-paikka)

2
;
(huone)-

;; (ilmasta) -
/.; .; puun

suojassa, .
suojata,-2*2;|,
-2; 23^ (-),® .

suojasää /.

suojaton*,;.
suojatti* tpm..
suojelija3,-

.
suojella|,-2*2

(jltak. — gen.); |-, -*.
suojelus3, ;, -enkeli-. -keino-



s , skirja 417 suo mupeitteinen

ctbo. -kirja -, -laki. -osasto. -pyhimys, -pyhä. -tulli-.
suojus3 (suojustin) ^;
(katos); (peite) -; (kotelo).
-lehti ®2.

suo|kasvi -, -kukko.
-kulainen ks. ed.

suola /. -aro-, -astia .

-heinä.
suolai|nen, -suus4

/.

suola|kaivos .
-kala , -kaup-
pa , -kaup-
pias , -ker-

ros , -kuppi
, -kylpy, -lusikka. -lähde^.

suolanikaivaja .
-keittimö 30

,

-maku . --
toinen, -pitoisuus4. -valmistus.

suola {patsas^. - .

-tehdas 30
.

suolata ^, -; suo-

lattu,, -; suolattu

liha,.
suolaton* ; (ei suo-
lainen).

suolatulli .

|

suolaus3 , .

-vesi.
suoli3

2. -haava -, -mato -.
suolisto 2 .
suoli|tyyfus .
suomaa.
suomalainen s. |, /.-

;
®; .;.

suomalaisperäinen
gen.

suomalaistua-,-2*2 ;, -.
suomalaistuttaa2* |-, -2*2 ,, -.
suomalaisuus4 -;.
suomalmi .
suomeapuhuva-.
suomeni kieli .
-kielinen, -;-. -maalainen. -mielinen.
suomennos3

gen.

suomen|taa3*|*^-® .
-taja5 -.

suomi2 ; suo-

meksi,-.
suomia 22 (- . . .),

-.
suomisyöjä.
suomu ^; suomut
pl.,

2
, -peitteinen -

27



suomuinen 418 suoritus. -hien,.
junilta, -muta.

suomus3 A
,-.

suomustaa2 |,-* ( ).
suoneni isku.
-tykytys. -veto -.

suoni3; (jänne).
suoni|kas* - -, -nen ks. ed.

suonirauta.
suonisto -.
suonkuivaus .
suopaikka -.
suopa2* .
suope|a4 ,, -asti-. -us4-

/.

suoperäinen .
-pursu
suopunki*.
suora2 ; (vilpitön); (rehellinen); (välitön) -; (selvä) -; suoraa tietä, päätä,; seisoa suorana, suo-

rassa, .
suoraan;,; 5. sanoen,.
suora

|

kaide2* -.-kulmainen-, -kulmio-. -luontoinen,

-mielinen ,, .
-nainen,-, -naisesti,, -puhei-
nen ,-, -sanainen-. -sanaisesti .
-ssa, -staan,;, -sti, -viivainen-.

suorentaa3* |,-.
suoreta1 |,-.
suoria |, --; (laittautua)-,-; s. tie-

hensä,|, --
2®!* (-).

suoris|taa2 |,-, -tua -,-.
suorittaa2* (tehdä),
-; (toimittaa),-; -; (ratkaista)|, -2; (mak-
saa), -*2;
(lopettaa) |, -;
s. lasku, *^; (laskuesimerkki) |-, -^; s.

tutkinto, 3 -; s. loppuun,-® .
suorittaja5 .
suorittamaton*-; (
äänn. );.

suoritus3,-;,,-
2

.



suoriutua 419 suotuinen

suoriutua* |,- gen.;-,- inst.;

(tulla toimeen),; (varustautua), 202
;

hän suoriutuu matkalle,.
suortuva2 , ,- pl. f.

suoruus4 2
,-

2
, (.) ^,

/.

suosia

dat., dat;

(olla suosiollinen)®,-, 2; (pitää)^;
hän on kaikkien suosima,.

suosija3 .;
(suojelija) .,
f.-.

suosikki*|®,/.--
.

suosio,-
/., (armo) -

/.; olla jkn suosiossa,;
osoittaa jklle suosiota,--; suosiolla,-,.

suosiollinen -,
dat.; olla jklle s.,-

2 ; jkn suosiol-

lisella avustuksella, --
, -sesti,, -suus4 -

/.; (armo) -
/.

suosionosoitus-; -; (hyväksymys)-.
suositella*, suosittaa2*-

(-) -.
suosittelu.
suositus3 2

.

-kirje.
suostua|,--
*2 (jhk. — ); (hy-

väksyä) , -; (myöntää) -, -; (antaa
myönnytyksensä) 2

,®; (olla taipu-

vainen) ;
olla suostumatta, -.
suostumus3 (jhk. —); (hyväksyminen).
suostunta3* (lak.)(), -valio-

kunta 2 -. -vero-.
suostutella*, suostuttaa2*|, -2

;|, -*^.
suostuvainen

.
suota|2 .
-v,uus4 /.

suotta; (syyttä); (lei-

killä) .
suotui|nen, -sa2-; (toivottu);



sunf JliSPKtl 420 surujuhla

(sovelias) ,, -sesti-;.
suoturve .
suova2.
suovata 2

-, -.
suoviljelys .
supattaa2* *^.
supi,;
s. suomalainen,.

supi|na3, -sta.
supistaa2 (rajoittaa) -, -; (vähen-

tää), -2
-;

(kaventaa), -*; (lyhentää)-, -*£; (vetää ko-

koon),^;
(mat.)|,-2* 2

-.

supistua,-; ,-^;, -*; ,-2*2
-.

supistus3 ;;.
suppe|a4 (ahdas) ,
(supistettu), (lyhen-

netty), (yh-

teenvedetty), -us4

/.

suppilo , -mainen.
suppu*: mennä suppuun,, -.

sureksia§ o preps.

surettaa2* , o-;|, -2
-; se mi-

nua surettaa, -.

surettava2,-.
suri

|

3 . -sta
32

..

surkastua 2
, -;

(kuihtua), -; (kui-

vettua) 2
,
-.

surke|a4, (surkutelta-

va), (surulli-

nen), (itkettävä), -asti ,,, -us4;
(kurjuus) 2

-, -
/., ^.

surku: minun tulee häntä s.,. -telia -, - . -teltava2, -. -ttelu,
/.

surma2 (kuolema) ^/.;
(tappo); (perikato)

/.; en suurin sur-

min(i), .
surmaaja5 .
surmata , 2

-;

(kuolettaa) |,- (-, -);
surmaava (.), -.
surra suren

(-),* 2
-, -.

suru /., /.,
2
-; olla suruissaan,; jokaisel-

la on oma surunsa, -, -aika-, -harso-. --,, -juhla-.



surullinen 421 suunnaton

surulli|iieii, -; ,
(alakuloinen); su-

rullisen kuuluisa,-, -sesti,-,, -suus4 -
/., /., -
/.

suru {marssi, -. -mieli-

nen,,, -mielisesti-,,, -mie-
lisyys4 /., /.,

/.

surun [ilmaisu -. -sekainen, -voittöinen -.
suru

|

puku ;
käydä surupuvussa, -
***". -pukuinen, -. -saatto, -saattue-, -. -sanoma. -talo.

surut|on*, -; (väliäp itämätön). -tomasti,, -to-

muus4
/., -

/.

survaista ^ ptt.,^ ptt.

survin 2.
survoa®, - 1. -;
hyttyset survovat,.

susi5 suden ^. -hauli, -ilves

/. -koira.

suti ,^ /.

sutkaus3 (kepponen)-
;
(sana-)

;
(suk-

keluus)

sutkia;.
suu ®, dim. ;
(runoll.)^ pl. .; (joen); (pyssyn-); (auk-
ko); suussa,; s. kiinni,! yh-

destä suusta, rö-; kulkea suusta suu-
hun, *^; puhua suun-
sa puhtaaksi,*; antaa suuta,

(-), -; piek-

sää suuta,; illan

suussa, ; syödä
suuhunsa,® ptt.

suude2*
.

suudella* (-),
-.
suudelma2.
suu

|
haara 22

-. -kapula.
suukkonen; (suutelo).
suulaki2*.
suulas -aan;.
suullijnen 5. (tulppa) -

; ; .,, -sesti ,.
suunanto^.
suunnata* ,-; (kääntää) |-,-2*2 .; |-*2, -® .
suunnaton* (suuren suuri),;
(kohtuuton),



suunnikas 422 suurilehtinen; (tavaton).
suunnikas* -kkaan-.
suunnitella*

(-); (tehdä luonnos)-
*2, -; (aikoa).
suunnitelma2 , -.
suunnittelu.
suunpieksijä3 |2, /.-.
suunta2*; (puo-

li) ^; (tie) ®
.; (tarkoitus) /.;

2
;

joutua pois

suunniltaan,;
joka suunnalla, suunnalta,,;,.
suuntaus3.
suunvuoro -, ^.
suu|ontelo . -pa-

la ®2. -pultti -
|>2, /. -. -pieli®2 . -puhe; (lörpötys) -^. -puoli ^; (ala-

juoksu) .
suure2^.
suurehko; -.
suureksua -

t. -.
suurellinen (ylpeä)-; (suuremmoinen),-.
suurempi. s:sta suuri,.

suuren arvoinen -, .
suuren|lainen; (melkoinen) -, -moinen-,;
-moisesti,-. -moisuus4-

/.,-
/.

suurennella*-, -.
suurennus3. -la-

si .
suurenpuoleinen = suuren-
lainen.

suurentaa3*,-; (laajentaa)-,-.
sun entelu.
suurentua* = suureta.

suuresti,;-; s. kunnioitettava,-.
suureta 1 ,-; ^,®.
suuretiede.
suurherttuakunta,.
suuri3; (.) -*; (korkea) ;
(isokokoinen);
(avara); (tärkeä); suuren s., -; hän luu-

lee suuria itsestään, o; se

ei merkitse suuria, -, -arvoinen; -jalkahien -. -jyväinen-, -lehtinen



suurilukuinen 423 suvaita, -lu-

kuinen.
suurima3 *.
suuri

|

piirteinen.
-päinen.
-ruhtinaallinen-. -ruhtinaanmaa -, -ruhti-

natar (naimisissa), (neiti)

^, -ruhtinas-, -ruhtinaskunta, -sanai-

nen, -silmuinen. -suinen

(.),-. -sukuinen-
gen. -töinen-

1. ;-, -valtainen -, -ääninen.
suurkaupunki -. -kaupunkilainen-.
-merkityksellinen -, -mies. -siivous, -tilallinen® -työ -.

suuruinen: jnk. s.,-
akk.; sadan mar-

kan s, summa,.
suurus3 (keittoon),

;
(aamiainen).

suurustaa2 (keittoa),-;|,-; (syödä aamiaista), -.
suuruuden {aika

. -hulluus 2-.
suuruus4 ^; (laa-

juus) /.; (hen-

kilö) /.

suur |valta .
-valtiollinen. -vil-

jelijä -®.
suutaa2* |,-.
suutari. -mestari.
suutarin {ammatti, -kisälli, -työ-, -työhuone.
suutaroida.
suutasuksin.
suut

i

Jo, -lu.
suuttaa 2* |,-.
suuttua* *^, -;, - (jstk. jkh.

— ).
suuttumus3, -,.
suuttunut, -.
suutus: olla suutuksissa,-*^, -.
suututtaa2* *^, -;,; (ärsyttää)^, -.
suvaita2 (kärsiä) ^,
-; (sietää) *^,-®; (sallia) -,-;|,
-*2; mitä suvaitsette,? -



suvaitsematon 24 syli? suvaitsette laskea

leikkiä, .
suvaitsematon* -. -tomuus4 -

/.

suvaitsevainen,, -suus4

/.,-
/.; uskonnollinen

s., /.

suvaitttava2.
suvanto* /.

suvi2 -nen.
-sää , -tou-

ko .
sveitsiläinen s. |-®, /. -®; .-.
sydämelii|nen ,,.
-sesti,.
-syys4 /., -.

sydämeniahdistus. -kouristus-. -laajennus, -muo-
toinen, -suru, -tuska, -tykytys,-.
sydäme|ttömyys4 -, /. -ttö-

mästi,-, -tön*-,.
sydämikkö* .
sydäminen (yhd.) -;
helläs.,.

sydän -ämen £; (lam-
pun-)^ .; (puun-); (kuv.) (luonne)

; (rohkeus) -
/.; (kiukku)

/.; koko sydämestä,, -ala -, -halvaus, -huoli, -kesä-. -käpy -®2;^ (nai-

nen), -maa.
-päivä, gen.-, -talvi .
-tauti , -tau-

tinen nopö-.
sydäntyä* *^,-.
sydäntäsärkevä -.
sydän

|

veri .
-vika , -yö, gen..

sykintä*.
sykkiä*; sykkivin sy-

dämin,.
sykkyrä3 ®2; mennä
sykkyrään,.

sykkäillä.
syksy /.; syksyllä,, -inen. -Ui-

nen . -myöhällä.
sykähj della* (-,-). -tää2*

(-).
syleilllä |\ -®.
-ly.

sylellinen -.
sylen|korkuinen, -pituinen-.
I. syli3® /.



syli 425 synnyttää

II. syli (syleily) ;
istua jkn sylissä,*2

t. -; avoimin sylin,-, -koira -
, -lapsi -®.

sylittäiu.
sylitysten.
syljeksiä.
syljenvuoto.
syljeskellä = syljeksiä.

sylkeminen.
sylkeä* ^,;
s. verta, .

sylki2* ®; dim.-
, -kuppi.

-löntti. -rauha-
nen.

sylky* ®2;.
-astia, -laatikko-.

sylkäistä; (ulos)- (ptt.).

syltty*® .
sylys3 .

symfonia 2
. -kon-

sertti -.
synketä 1*- — synkis-

tyä.

synk|eys = synkkyys, -eä4

= synkkä.,
synkistyä, --; (pilvettyä)-,-;
(pimetä), -.

synkistyttää2* , -; |,
-2.

synkistää2 ks. ed.

synkkyys4
/.; (pi-

meys).
synkkä2*; (pimeä); (hämärä)-; (sumuinen)-; (jylhä); (kuv.),; s. met-

sä, . -mieli-

nen,,;,-!, -mielisesti,, -mielisyys4

/.,, -.
synnillinen ,. -syys4-

/., /.

synnin katumus. -orja -
xä. -päästö. -rangaistus. -teki-

jä|, /. -. -tun-

nustus -.
synni|ttömyys4 -/. -tön*.
synnyin|maa,-, -seutu -,.
synnynnäinen,.
synnyntä*.
synnyttäjä5; (ai-

kaansaaja) ®2
?
-

.
synnyttää2* , -*2 (-); (tuottaa)-|*§, -®; |-, -*2; (herät-

tää) |, --
***; (aiheuttaa); |,



synnytys 426 sysimlilu

-2; (muodostaa) -,- (-).
synnytys3

pl. . -laitos-.
synti* ^; tehdä syntiä,^, -.
syntiinlankeemus3-.
syntinen-; s.|-, /. -.
syntipukki 2 -.
syntisyys4

/.

synty*; (syntyperä); (alku) -; (syntyminen)-; (suku) 5
-;

synnyltään,; synty-

jään suomalainen,.
syntyisin, -.
syntyminen.
syntymä2; synty-

mästä, , -; ennen Kristuksen
syntymää,; Kristuksen syn-
tymän jälkeen, -. -hetki. -kaupunki. -koti -. -maa.
-paikka .
-päivä . -seu-

tu , -vuosi.
synty |perä;

5
-. -peräinen-,.

syntyä* |, --
*2 (-, -, --

. . .); saada alkunsa,*^, -®
gen.; (nousta)-

1
, -®;-,-2

;
(alkaa)-, -®.

syrjemmälle.
syrjimäinen -.
syrjittäin,.
syrjiä|,-*^.
syrjä2 (sivu)^; (reu-

na) (pl. - . . .); (lai-

ta) 2
^; (kylki) 2;

syrjässä jstk.,

gen. -askel, -huone.
syrjäinen (kaukainen)-; (yksinäinen)-; (asiaankuuluma-
ton) -;.

syrjä [käytävä -. -seikka.
syrjästäkatsoja.
syrjä

|

tarkoitus. -tie .
syrjätysten ;.
syrjävaikutin.
syrjäyttää2* |,
-2.

syrjäytyä* (vetäytyä)-
1

, -; (väistyä)**, -.
syrjään .
sysi5 syden®5

- (pl. myös) m. -hauta, -miilu



sysimusta 427 syyskausi

. -musta-.
sysiä , ^;
s. toisiaan,.

s säistä^ .
sysätä, *;,^.
sysäys3^.
syttyväi|nen-. -syys4-

/.

syttyä*|, --
2
2; |, --
2
2; ,-^; sota syttyi,.

sytyke2*®.
sytyttäjä5 .;
lyhdyn s.,.

sytyttää2*|, -^
(-); (paperossi) |-, -§.

sytytys3;-. -lanka.
syvennys3.
syventyä*

| ,-^.
syventää3* |,2.
syvyinen: kahden metrin s.,.
syvyys4^.
syvä2; s. kumarrus,; kumartaa
syvään, ;
syvällä kulkeva -; vaipua syviin aja-

tuksiin, ,-*2 .
syvällinen; (syvä-

mietteinen)-; (perusteellinen)-, -sesti-

. -syys4-
/.

syvälti.
syvämieli|nen-, -sesti -. -syys4-

/.

syvä|mietteinen = -mielinen;

(mietiskelevä).
syvänne2*.
syvässäkulkeva -.
syvästi.
I syy (kuitu) ^,.
II syy; (peruste); (aihe) ;
(vika) ^; mistä syystä,; syyttä,; se on
minun oma syyni,; sanoa jtk. jkn
syyksi, |, -^; syystä,.
syyhelmä2

, syyhy .

syyhyttää2* (syyhyä)-
***, *2; (kynsiä) -
***, -.

syyhyä*^,*2.
syylli|nen,-. -syys4 /.

syylä2
.

syyn|alainen, -ta-

keeton. -ta-

keettomuus* -
/. -takeinen-. -takeisuus4 -
/.

syypää,-
(jhk. — .).

syys|aika , -il-

ma , -kausi



syyskesä 428 sädekehä. -kesä -®2 . -kuu -^ .; ;
(yhd.) a.. -kyl-

vö . -luku-
kausi .
-markkinat pl. -, -myrsky
^. -puku -, -päivä .
-talvi , -tuu-
li . -vilja

/. -yö .
syyte2*; (kanne).
syytteenalainen.
syyttäjä5

tn.

syyttää 2* ^; -, -^ (jkta jstk. —
.); syytetty, -, ;

syytä itseäsi, .
syy|ttömyys4

/.

-ttömästi, -tön*

.,-.
syytös3.
syö|dä ®, -;,®;, -, -jä2

syöksyä |, --
*;|, -.
syöminen ^; (ruoka) -; täällä ei ole mitään
syömistä, .
syöminki*.
syömäri .
syönti* ^. -aika.
syöpyä*,-
®; (juuttua)-,.

syöpä2* (tauti).

syöpäläinen
(-aro).

syöstä2 syöksen (heittäytyä)|, -*; -, -; (sisään), 2
^;

(ulos)|,-®;
(työntää) |,-; (heittää) |-, -*; s.

miekka jhk., |,-*2 ; veti

syöksi haavasta,.
syöstäin, syöstävä2^().
syötellä* ^; -.
syötti* ;.
syöttiläs -ään.
syöttäminen. *

syottamaton* -.
syöttää2*^, -; (li-

hoittaa) ,-^; (kestitä) |-, -*2; (antaa syö-

dä) .
syöttö*. -härkä( ). -maa 2

.

-paikka .
syötävä2,-; (ruoka)

(-).
syövy|ttää2* |,-, -tys3.
säde2* 2; (geom.) pä-.
sädehtiä* ,.
sädekehä .



429 sälyttää

säe2* (rivi) **; (metr.)

säes|tys3.
-täjä5. -tää2.

sähijnä 3. -stä -^, -.
sähkö, -inen. -johto-. -kello.--.
-lamppu, -lanka -, (-patsas). -len-

nätin*. (-asema.-kont-

tori .
-virkamies -).
-lyhty -, -mittari -. -sanoma. -parannus.
-raitiotie, -rautatie-.
-teitse , -ttäjä5|, /. -®.
-ttää2*;
(tehdä sähköiseksi)-

(-), -, -tys3. -valais-

tus -. -valo. -virta-. -voima-.
säie2* ; (kui-

tu) ®2.

säihkyä (säkenöidä)-
; (säleillä).

säikkyä*, -.
säikyttää2*,- 1. -.
säikytys3,.
säikäh|dys3 . -tyä*, - 1. -, -tää 2*

ks. ed. -dyttää2*,- 1. -.
säiliö.
säily: panna säilyy n, coxpa|-, -^; ottaa säilyyn,, -.
säilyke2* pl. .
säilyttää2* ,
-2;|, -®.

säilytys3,-. -huone
(),. -paikka ks.

ed.\ .
säilyä, --
2.

säilä 2 ®2.
säkeistö ^.
säkene2.
säkenöidä, -; (salamoida); säkenöivä -.
säkillinen -.
säkki* ®2.
säkä2*®.
säle2; ®,

, -aita-.
sälli .
sälpä 2* (min.).
säly (taakka); (matka-)

(2); (romu).
sälyttää2* (kuormata) |-, -*2; (ahtaa),^.



sämpylä 430 säädyllisyys

sämpylä* ^.
sängyn

|

jalka -, -katos, -peite-, -pohja .
-pääty.

sänki2*, -pelto -.
sänky* /.; (vuode)

/. -kamari-
. -matto, -vaatteet pl. -.

säntil|leen,-; s. kello kolme,, -linen -,, -lisesti,, -lisyys4/., /.

säppi* , -
;
(haka) 2.

säpsäh|dys3. -dyttää2*, -. -tää2*-, -.
säpäle2 ®, -®; lyödä säpäleiksi,-() -.
säre2.
särkeä* (rikkoa) 1

, -;|,-1
;
-

-; (lyödä)
|
,- (); (vaihtaa), -; (kivistää)

2
2, ; s. lukko,

1; s. ovi,
1; päätäni

särkee, -; sydäntä särkevä, -.
särki2* ^.
särkkä2* ^,.

särky* (kipu) ,-, -nainen ;. -vainen; (hauras).
särkyä* 1

, -;-,-().
särmikäs* -kkään -.
särmiö.
särmä 2

/.

särpiä* 1
,^.

särvin*®.
särö.
säteenmuotoinen-.
sätei|llä ,(- 1. |, -).
-1,.

säteri 2().
-vapaus .

sätkähtää 2* ptt.

sättiä*, -.
sävel , 2

. -as-

teikko, -ikkö*.
sävellys3 2

.

sävelmä2 2
,.

säveltäjä5.
säveltää3*.
sävy (piirre) (,); (äänen-).
-inen,. -isyys4

/. -isä2 ,.
säynäs -ään, -säynävä2

., (yhd.) ..
säyseä4 ,;.
sää.
säädylli|nen ,, -sesti -,, -syys4



säädynmukainen 431 säästörahat,-
/.

säädynmukainen -.
säädyttömyys4,

/. -tön*,-.
säädös3.
sääli /.; (myötä-
tunto); minun
on, tulee sääli, käy sääliksi

jkta, 1.--. 1.-.; sää-

littä,.
säälimä|ttä ,, -ttömyys4

/., -
/. -ttömästi -

1

, .
-tön*, -.

säälittää2* (surkutella) -.; minua s.

jku, .
sääliväinen-,, -syys4

/.

sääliä, - 1.; ptt.; (säästää) -
*2, -.
säämiskä3,--.
säänmuutos -.
säännöllinen;
(kunnollinen);
(normaalinen) -, -sesti, -;, -syys4

/.;-
/.

säännös3.
säännöttö|myys4-

/.,

/. -mästi,.
säännötön*;.
sääntö*; (ohjesään-

tö); (säännös). -ehdotus.
säänvaihdos -.
sääri3 /.; (jalka) -
rä§. -luu .

säärys3
, säärystin,- pL f.

sääski2^.
säästeliäs -ään,. -liäästi -, -llä ®;.
säästyä|, --
®; minulta ei säästynyt

kopeekkaakaan, -.
säästäjmätön*-, -vainen -, -väisesti.
-väisyys4

/.

säästää 2 ®;,®; (koota),
-; (sääliä), -;
(armahtaa) *^, -.

säästö; panna
säästöön, ^, -kassa, -kir-

ja ,
-laatikko, -lipas .

-pankki, -rahatpL.



säästöönpanija 432 tahallisesti

säästöönipanija3.
-pano,.

sääty* ; .
-eduskunta -, -ennakko-
luulo -. -erotus. -etu. -henki-. -henkilö™ -;.-huo-

ne . -ko-
kous. -Iäinen = -henkilö.
= talo = -huone.

säätää2* ,
-^; (määrätä)-, -^; (käskeä) -|,-2

2; s. lakia,|2, -®;
laki säätää, -

söpöttää2* *^.

taa = taakse.
taaja (sakea), (tiheä); taajassa, taajaan,, , -sti ,.
taajen|taa3*, - -; , -*2. -tua*,
-;, -.

laajeta 1 ks. ed.

taajuus4 , -
/.

taakka*; (kantamus); (paino) /.

taakse (jkn) akk.; (-päin); katsoa taaksensa,, -^.
-päin.

taaleri.
taanneh|tia* |2,-®. -tiva2-.
taannoi|n, -nen -*.
taan|tua*

[

,|2,-® ; ®

. -tumus3 2
.

-tuva2.
taappäin = taaksepäin.
taas, taasen; (uudes-

taan).
taata* takaan,-^ ; (vastata)|,-* akk.

taateli. -palmu -.
taatto* ®2,^
.

taattu*;
(luotettava).

taatusti.
tade2*.
tadikko* pl.

I tae2* .
II tae2* (takaus)-,; (vakuus)

2
,.

t a hai
j
la (an),-. -Jinen-,. -1-

sesti,-.



tahansa 433 taidemaalari

tahansa: kuka t.,, ; mil-

loin t., ; ol-

koon kuinka t.,.
tahaton*.
tahdas* -htaan®.
tahdik|as* - -, . -kaasti, .
-kuus4

/.

tahdit
|

on*. -to-

muus4
/.

tahdon|ilmaus, -lujuus ,
-voima .

tahdot
|

on* (tahaton)-; (joka on ilman tah-

toa) -, |,-. J-tomuus4

/.

tahi = tai.

tahko*; (puoli) -
**; joka taholta,; joka ta-

holla,,; var-

malta taholta,.
tahkoa* ^, -.
tahma ;^, -,.
tahmea4 ks. ed.

taholla ks. tahko.
tahota* ks. tahkoa.
tahra 2; (lika-)

/.

tahraamaton* -; (kuv.),.

tahraantua*, -;^,®-.
tahraantuminen -.
tahrainen,-.
tahrata, -; -, -; (rasvaan) |-, -.
tahraton*;.
tahria = tahrata.
tahtainen;-,.
tahti* ; tahdissa,. -puikko-.
tahto* ; (halu);
(toivomus) ; va-

paasta tahdosta,

.

tahtoa* ®; (haluta), - ; (aikoa)
1

;
(tekee mieli); tahtomattani,(); halot

eivät tahdo palaa,.
tai,.
taide2*, -aisti-. -aka-
temia -. -historia^. -kauppa -. -kauppias-. -ko-

koelma -.
-luoma2, -maalari xy-

28



taidemuseo 434 taitava|, /. -. -mu-
seo -, -niekka*.
-näyttely, -teollisuus --, -teos-.

taidok|as*-.
-kaasti , -kuus4, /.

taika*, -, -huilu, -kalu.
-keino .
-lyhty .
-maailma .
-sauva .
-temppu. -us-

ko . -uskoinen. -uskoisuus4

/. -voima-.
taikina3.--, -kaukalo 2.

-lapio ®. -marja, -mainen.
taikka = tai.

taikoa* ^,-
(-).

taikuri,.
taimen .
taimi4. -lava -. -tarha -
tainnos3

: olla tainnoksissa,; mennä
tainnoksiin, |,-^; 22.

taion tvm. v.stä taikoa.

taipale2 (matka) .;

(väli) -; (kannas)®; (tie)® .;
lähteä taipaleelle, -.

taipua*, -; -
1

,^; (alis-

tua), --^ dat.

taipuisa2 ; (halukas)

$.
taipumat

|
on* ;

(.).
taipumus3

/.

dat.

taipuvailnen; (.)
dat. -suus4

/.; (kuv.)-
/. dat.

taistelija3®2;-.
taistella, ^,; t. totuuden

puolesta, 2^ .
taistelu , ;
(kamppailu) ^, -ase. -haluinen.-kenttä. -valmis.

taitaa3* taisi (voida)

(- . . .); (kyetä) ®
t
; (osata)
1

; t. niin olla,; taisit luulla,.
taitamat

|
on* (osaamaton); (kykenemätön), -tomasti -. -tomuus4;

/.

taita|va2 (osaava) ;
(taidokas)

pre.; (kokenut).



taitavasti 435 tajuttavuus

-vasti , ,, -vuus4
/.,.

taite2*; (laskos)

;
(käänne) -.

taiteellinen-,. -scsti, -suus4-
/.

taiteen |aryostelija -. -haara, -harrastaja -, -suosija. -tuntija.
taitehi|kas* - -. -kkuus4 -

/.

taiteilija3 |, /.-;|, /. - .

-kutsumus. -seura. -tar* -.
taitekohta; (kään
ne).

taiten,; tie-

ten ., ,.
taito* ,;

/.

taittaa2* 1
, -; |-, -^.

taittua* 1
, -;|-, -^.

taitu|ri,.
-ruus4 /.

taivaallinen;
tämän taivaallista,,.

taivaanjavaruus

, -kaari -, -kansi -, -kappale. -korkuinen-,. -merkki. - .
-ranta . -sini, -sininen,, -vuo-
hi.

taiva(h)inen s.; . -.
taival* = taipale.

taivaltaa3* *^,®.
taivas -aan ®; paljaan
taivaan alla, -. -alla ks. ed.

taive2*.
taivutella* ks. seur.

taivuttaa2* 1
, co-^; 1

,
-^;

(suostuttaa) |,-^; (kiel.) (nomin.), -; (verb.), -.
taivutus3; (nomin.); (verb.)-, -pääte.
taju; sairas ei ole

tajussaan,.
tajuamaton*;
(tajuton).

tajunta3*.
tajuta |2, -;
(ymmärtää) 1

,-®.
tajuton*.
tajutta|va2. -vuus4

/.



tajuttomasti 436 taktillinen

tajuttojmasti-
Ho. -muus4-

/.;.
taka- (yhd.).
takaa- gen.; ;
(jälkeen) akk. -ajaja

m. -ajo.
takaaja5

ra., /.-.
takaapäin.
takaisin ,.
-maksu , -lähetys,®, -val-

loitus.
taka

|
istuin .

-jalka ; nousta
takajaloilleen,®, -joukko-. -käteen.

takalil kko*, -sto-; (tausta).
takamaa ^.
takana instr.,

gen.

taka|ovi , -pa-

ju: olla -pajulla,. -perin ;
(sitten) ; tämä
tapahtui viikko t., --. -peroinen-, -piha .
-puoli , -
**, -raivo ®.
-talvi , -tie:

takateitä, (kuv.)

1..
takaus3 , -; mennä takauk-
seen,,-^.
-mies . -si-

toumus.
takavarikko*,

2
; ottaa taka-

varikkoon,. -vuodet
pl. ; taka-

vuosina, .
(akeloni |,
-*2.

takertua* ,-.
takia gen.,- gen.;

inst.; sinun takiasi,; sairauden t., -.
takiainen.
takimainen .
takka* (liesi) ^; (taak-

ka) ^. -tuli, -valkea.
takki*; ®.
takkirauta^.
takkuinen.
ta k la

j

ta |,
-*2. -us3®.

tako|a* taon ^; |-, -, -ja5

-rauta.
taksa; taksan mukaan,.
taksoi|ttaa2**^,-® -; (arvioida) |,
-2. -tus3®
66 . -tus

|
lautakunta.

-tus
|

luettelo -. -tus|mies-.
taktiikka* , -tiili-

nen.



takuu 437 taloustiede

takuu,-.
talas -aan,.
tali , -kynttilä -. -nen.
-ta, -.

talja; (.) ,- . /.

taika* (köli)^ .; (kir-

veen-).
talkki*.
talkkuna^.
talkoo.
tallata *^;-, *^; (kovaksi), *^;
(.)|,-2

2.

tallautua* *^, -.
talle|lla .- .
tallettaa2* (pitää tallessa), -% (antaa
talteen) |2, -®(, -, -, -)-.

tallettaja5.
talletus3,, -.
talli' -mestari

(-aro); (hovissa). -renki -.
tallukka3* -.
talJus|taa 2^,-

32( . . .). -telia

ks. ed.

talo 24
-; (tila);^.

talokas*-®; ®().
talollinen ks. ed.

talollisenpoika -.
talon

|

emäntä .
-isäntä , -®. -kauppa, -mies-. -omistaja-|®, /.-, -numero. -poika-®. -poikainen-.
talonpoikaisiansa. -nainen-

, -puku -, -sääty -. -talo,-;, -tyttö.
-väestö .

talonpojan] poika -, -vaimo.
talonväki (-)pl.

taloton* ;
(autio).

taloudellinen -,.
talouden

|
hoitaja .

-hoitajatar .

-hoito.
talous4,-, -kalu, -kapine --, -koulu -, -osasto -
(), -rahat pl., -seura -, -tar-

peet pl.

pl. -tiede.



taloustieteellinen 438 tanssittaa

-tieteellinen» --. -toimi.
talso 2.

talteen: panna talteen,-,-20
2; ottaa t.,, .

taltta* .

talttua* 1
,
--

®; ptt.

taltuttaa2* 1
,
-®.

taluttaa2**^ tm., -® jm., ptt. (kä-

destä — ).
talutusnuora pl. f.

talvehtia* (-),-.
tah eilinen.
talvi2 ^; talvella,;
viime talvena, -, -aamu, -aika ,-^. -kausi; koko talvi-

kauden, , -keli

1. .
-markkinat pl..

talvinen.
talvi

|

pakkanen -. -puhde2* -. -puku .
talvisin .
talvi|tie , -työ, -uni -

, -urheilu-. -vaatteet pl., -varasto. -yö -.
tamineet (-ne2

)
pl.-.

tamma , -hevonen
ks. ed.

I tammi (-peli),® pl.

II tammi2 (-puu) 4
-.

tammikuu^ m.
tammi

|

* .

-nappula .

tamminen.
tammipeli .
lammi|puu 4

-. -pöytä.
tanak|ka3*;-. -kuus4 -

/.

tanhu ;
--

;
(kuja)®.

tanko*,^ /.

tanner* 4
-,.

tanskalainen s. |,
/. - ; ..

tanssi®, .

tanssiais|et (-nen) pl. 4
-( -),

2^. -puku.
tanssi|askel tpm. . -ilta-

ma .
tanssija3,
-tar*, -.

tanssikoulu, -mestari-. -musiikki. -n|haluinen -. -n lopet-

taja . -ope-

tus .
-taito -, -taitoinen.

tanssittaa2*



tantere 439 tappi; -.
tantere2 = tanner.
taonta* ®.
tapa*;;
(tottumus)

;

(käyttö); (kei-

no); (laatu) -
; (elje); (mene-

telmä); vanhan ta-

van mukaan,; millä tavalla,? ?
tähän tapaan, -; aika tavalla, -;; jotakin tuohon ta-

paan,; kaikin tavoin,; tavan takaa,, ; ei millään
tavalla, ;
tavalla tai toisella, -.

tapaan tvm. v:stä tavata I.

tapahtua*|,--
2; (sattua) -
***, -®; (olla); mitä sinulle on ta-

pahtunut,?
tapahtuma2.
tapainen (jnk.)

dat.; (näköinen)
akk.; minkä t.,;

pahan t.,, -; se on hä-
nen tapaistansa, -; jtk. saman ta-

paista, .
tapain|kuva -. -turmelus -.

tapaisesti: jnk. t.,.
tapattaa2* ^, ®.
tapaturma2 -, -,, -, -isesti,,, -lau-

kaus .
-vakuutus .

tapaus3 ,-; siinä tapauksessa,; siinä

tapauksessa, että . . .,, . . .; pahim-
massa tapauksessa, -; ei missään
tapauksessa,.

tapella* 2[112
5
-, -,,).

tapetti* pl. . -myy-
mälä .
-paperi .
-reunus. -tehdas.

tappaa* , ^;
(ampuen)^ ptt.;

(veitsellä)* ptt.;

(pistäen)|, --^; (kuristaa) -^; (korttip.) ,
-; (riihtä)*^, -.

tappara3.
tappe|lija3 ^. -lu; (taistelu) .
-lun|haluinen .
-lujpukari ^. -lu|-

tanner .
tappi*®.



tappio 440 tarkastaa

tappio (vahinko) ®;
(sot.); ;
(korttip.); myy-
dä tappiolla, |,- ; joutua
tappiolle (sot,)^;(.)-® ; tappiota

tuottava,, -tili.
tappo* . -raha-.
tappura3 (tav. yks.);

(yhd.) ..
tapuli^ (pl. -) .
-kaupunki.

taputella* ks. seur.

taputtaa2* ^, -;
1

,
-

(jkta jhk. — dat.);

(mieltymyksen osoitukseksi)*^, •; 1
1..

tarha (puu-)^ ( -);
(vihannes-); (ai-

taus; karja-) .
-käärme^. -pöllö 3

-.

tarhuri; (puu-).
tariffi; (yhd.) . -.
tarina3 ; (taru)®; (kertomus) -.
tarinoida; (ker-

toa)|, -*$
tarjeta1* |*3, --® ().
tarjo; olla tar-

jona, 1
;
pitää tar-

jona, tarjolla,, ;-, -^.
tarjoilija3 ,(), -tar*.
tarjoilu ,-. -huone
(-).

taijoin.
tarjokas* -kkaan.
tarjoo|ja5 .
-mus3.

tarjota, --^; (kantaen) |-^, -®;|*2,-®; (kantaen ympäri)
-; (kestitä),
-.

tarjotin* = tarjoin.

tarjous3; (huu-
tokaupassa).

tarjoutua* ,-20
; niin pian kun

tilaisuus tarjoutuu, -.
tarjuri ().
tarkalleen, -.
tarkastaa2 (tutkia) -, ();, --

2
2; (kassaa, laskuja)|, -; -;; (jnk. kun-

nossaoloa) ,
2
^;-; (sot.) |-

*2, -® ;
(tarkoin katsella)-, 2

^; (katsoa



tarkastaja 441 tarmottomuus

läpi), --
2
2; (tarkistaa);|, -2.

tarkastaja5 2
^, -;.

tarkastella
|

;
-.

tarkastelija3 .
tarkastelu.
tarkasti; (huolellisesti); (ankarasti).
tarkastus3 2

,
-;;.

-kello

pl. -matka-. -mies.
tarkastuttaa2*®-.
tarkata* (tehdä huomioita); (huomata)|-, -*; (olla

tarkkaavainen) -.
tarkistaa2 |, --;|, -2.
tarkka* ; (varma); (huolekas) -; (säästäväinen) -,;
(seikkaperäinen) -; (ankara); (te-

rävä, hieno), -,.
tarkkaama |ton* -, -ttomasti-. -ttomuus4-

/.

tarkkaan.
tarkkaa

|

2(inen) -. -va(ise)sti-. -vaisuus4 -
/.,.

tarkk'ampuja 6®2.
tarkkajkuuloinen, -. -näköinen. -nä-

köisyys4
/. -sil-

mäinen = -näköinen, -vai-

nuinen -.
tarkkuus4

/.; -
/.; (säntillisyys) -

/.; (huomio).
tarkoin;.
tarkoittaa2* 1 ,* .; (tähdätä)

.; (ajatella), ®; mitä sinä sillä

tarkoitat,.
tarkoituksellinen-;.
tarkoituksenmukainen -, -sesti-. -suus4-

/.

tarkoitukseton*,.
tarkoitus3

/; (aikomus); missä tarkoituk-

sessa, ;
hyvässä, pahassa tarkoituk-

sessa, , -. -perä

/.

tarmo 2
,, -kas*-, -k-

kaasti, -kkuus4

2
, , -ton* -,, -tto-

muus4 , -
/.



tarpeeksi 442 tasaantua

tarpeeksi, -.
tarpeellinen, -,; (asian-

omainen); (tär-

keä); on tarpeellis-

ta, ,.
-suus4 /.,

/.

tarpeen: olla t., -, -mu-
kainen; -

dat.

tarpeet|on*; (lii-

ka). -tomasti -, . -tomuus4 -
/.

tarpoa*.
tarttua* (käydä kiinni)|, -*2; -;22

?
® (jhk.— ); (takertua) |-^, -® (jhk. —); (ryhtyä)-

1
,
-® (jhk. —).

tarttuma2, -tauti -.
tarttuvai|nen -,. -SUUS4

/.

tartunnainen .-; s..
tartunta3*.
tartuttaa2* |,
-*2.

tartutus3.
taru; (satu)-
®, 30 -maailma-. -mainen-, -n |omainen-.

tarusto .

tarve2* ^,
/.; (välttämättömyys) -

/.; tarpeet pl,
pl.; -

pl.; tarpeen vaati-

essa, tullen, sattuessa,

1. -; olla jnk. tarpeessa,

.; tarpeen

mukaan, -; saada tarpeekseen,, -aineet

pl.; (vaatteissa). -kalu-
/.

tarvis: minulla on t. jtk.,

-.,-.
tarvita2 .,

1
1. -(. — jtk.);

hän tarvitsee rahoja,; tarvitaan,,; sinua ei

enään tarvita,^; ei sinun tar-

vitse pelätä,; tarvitseva, -.
tarvittava2.
tasa (yhd.),-; jnk. tasalla,-., akk.; hä-

vittää maan tasalle,-; pysyä
jkn tasalla,

1.
tasaaminen -.
tasaantua*,-; (vakaantua)^, -.



tasaarvo 443 taulun äyttely

tasa|arvo, -arvoi-

nen , -arvoisesti. -arvoi-

suus4.
tasai|nen ; (sileä); (mieleltään) -, -sesti .
-suus4

/.

tasajako .
-korkuinen 1.

1.

gen. -levyinen
gen. -luku -; (parill.) -; tasaluvuin,-.

tasan;.
tasanko*.
tasa|paino. -pin-

ta /. -pitkä-
1.

gen. -pohjainen-, -puolinen -. -puolisesti -. -puolisuus4. -sivuinen. -suhtainen.
tasata (tasoittaa),
-;|,-;
(kuv.) ^, -.

tasaus3.
tasautua* ks. tasaantua.
tasa

|
valta, -val-

tainen.
-valtalainen |-®, /. -®. -väkinen.

tasku. -kello-
pl. -kirja -, -koko-" ().

-laina , -matti

, -. -sanakirja, -varas. -varkaus, -veitsi.
taso /.; (korkeus)® .
tasoitella* ks. seur.

tasoittaa2*;-, -; -.
tasoittua* |,-; ks. tasaantua.
tasoitus3.
tassutella*, tassuttaa2* -
*** ® -.

tatariJainen s. (pl.

-, -); ..
tattari,, -puu-
ro .

tatti*

taudillinen.
taud in

|

kohtaus -. -kulku. -käänne(). -pesä ^. -syy -.
taukoomaton*-.
taukoan tvm. v:stä tauvota.
taula.
taulu ^ (,,); (kellon-); (taulukko-)-

/.,; (maali-)

/.; (kuva)-; ®. -kokoel-
ma 2

.

-näyttely -.



tausta 444 tavini

tausta ; kynsiä
korvan taustaa,*^.

tauti* /.

tauti |iien
r
.

-suus4
/.

tautivuode^.
tautta ks. tähden.
tauvota* taukoan |-2, -®; (loppua), -; tau-

koamatta, .
tavailla -. -lu -.
tavallaan -.
tavaili |nen,; (yleinen).
-sesti, -suus4

/.,-.
tavan

|
mukainen .

-takaa .
tavara3; (omaisuus); (matka-) --2. -aitta ,

(-6). -juna -. -asema-. -kuorma. -liike(-) .
-makasiini (-).
-merkki -
!.

tavarankuljetus. -lähettäjä-. -lähetys®.
tavara

|
näyte (-), -paketti -, .

-toimisto -

. -vaja. -varasto-. -vaunu-.
I tavata* tapaan|2,-®; (kohdata) -,*; (löytää)*^, ®; (olla

tapana) 1-,; hän tapaa
jaloitella tässä puistossa,-̂

; mil-

loin hän on tavattavissa,

(); -?
II tavata -vaan.
tavaton*;
(harvinainen) ; ta-

vattoman suuri,;
tavattoman ahkera,.

tavattomasti-,.
tavaus3 .
tavi 6®2.
tavoin: millä t.,.
tavoitella* ks. seur.

tavoittaa2* (koettaa saada
kiinni) ,,; (koettaa

saada), -;^;*,
.; (jäljitellä)-

.; (ajaa

takaa) ®, -
inst.

tav|u ^. -uu ks. ed. &
tavaus.



tavuinen 445 tehota

tavuinen (yhd.)-.
to (teidän, teitä) (g. a. p.|, d. -, in. -); tei-

dän, (poss.)|, -a, -e, -.
teatteri . -kappale, -mai-
nen, -n

|

johta-

ja , -pi-

letti . -ra-

kennus , -seu-

ra . -ssa|kä-

vijä .
tee ^; pyytää jkt. teelle,

. -kalut pl.. -kannu.
-kauppa .
-keitin. -kuppi, -leipä-. -lusikka-. -n|tuntija-. -siivilä, -tölkki.
-vati 30

, -vesi-®2.
teelmä2;-.
teen tvm. v:stä tehdä.

teennäi|nen,, -syys4 -
/.

teerenipisama2 ®.
-poikue2 -®.

teeri3®.
teesken|nellä*-, -^;;
teeskennelty,.
-telemätön*;
(suora), -televäinen,.
-telijä3. -tely-,.

teet|täjä5 .;
(tilaaja). -tää 2*

(tilata) ,
-*2.

tehdas* -htaan ;
(ruukki) ; (versta)

(-), -kaupun-
ki . -lai-

tos -; ks. tehdas, -leima -, -tavara-. -teollisuus, -, -työ-, -työmies -().
tehdä teen, teki (vart. teke-), -; (laatia)-, -; (sepittää)|, -2; (valmis-

taa), -TÖ-; (suorittaa) -,-; t. työtä,-; t. rikos,^; t. kauppa jkn
kanssa, (-ry-) ; t. pahaa
jklle,, *;
t. päätös,|,--2 ; t. palvelus jklle,*^ ; t.

vääryyttä jklle,
1

,-^ -; ottaa tehdäkseen jtk.,® ; jät-

tää tekemättä, ;
olla tekemisissä jkn kanssa,

1 ; se

ei tee mitään,; mie-
leni tekee, .

teho|isa2
, -kas* -kkaan-. -kkuus4 -. -ta, -.



tehoton 446 teline

-ton*; (tur-

ha).
tehtaalainen, -.
tehtaan

|

hinta -. -leima -.
tehtailija3, -.
tehtävä2 (asia) ^; (toi-

mi); (lasku) -; (velvollisuus)-
/.

teidän tvm. v:stä te.

teikki* 3
2, .

teikäläinen -;.
teila|ta (-).
-us3.

teini, -.
teiri

3 = teeri.

teitit|ellä*^. -tely -.
tekaista ,-* ptt.; tekaistu,;-.
tekeillä: on t.,.
tekele2,.
tekeminen; minulla
ei ole mitään tekemistä,; mitä nyt on
t., ; äl-

kää ruvetko mihinkään teke-

misiin hänen kanssaan,.
tekemätön*.
tekeytyä* |,-^ (jksk. — .).
tekijä3 (kirjan-)

m.
} ; (valmistaja)

.; (rikok-

sen); (kiel.)-
62; (mat.)

. -palkkio -.
tekn|iikka3*, -ikko*. -illinen -.
teko* ^,; (työ); (menettely)-®; hyvää, lujaa tekoa,, -

gen.; itse teossa, -. -ham-
mas .
-kristitty 22 .
-kukka -. -palkka, -parta, -pyhyys -, -pyhä 2

2. .
-sana (kiel.). -syy. -tukka^;
(naisilla).

teksti.
tela6 2; (laiva-) -

.
telakka3* /.

telefoni. -asema. -johto. -kes-

kustelu -, -luettelo-. -neiti-
.

telefonoida,-.
teline2 (alusta)®;
(.); telineet pl.,^().



teljetä 447 terttu

teljetä* |, -^(|, -, -, -; -).
teljo ( ).
telki2*; .

telkin 3
.

telkkä2* .
tellikka3*, -.
teljmiä*^,
(). -mätä ks. ed. -mää-
jä

5 |2, /. -.
teloitta|a2*

(-); (mestata)^
tjm. ptt. -ja5

teloitus3;
teltta* ,^.
-kangas. -sänky.
temmata* |, -;®, ^;-, -*.
temmellys3 ; (melu); (kahakka) .

temmeltää3* *^.
tempaista|2 ptt.;-* ptt.

tempoa*; 2
.

temppeli. -herra (hist.).
temppu*, ;

(kepponen)
;

(pulma).
tendenssi 2

. -mai-
nen.

tenho (lumousvoima) -; (hurmaus); (vaikutus)-. -isa2, -kas* -kkaan;-, -ta,

- (-);|,- (-).
tenori. -laulaja -.
tenä2; tehdä

tenää,.
teollisuudenharjoittaja -.
teollisuus4

/. -hallitus. -kauppa-, -kou-
lu -, -laitos,.
-näyttely, -tuote-.

teonsana (kiel.).
teologi,.-,-.
teoria3 2

.

teos3; (tuote)-; (kirjoitus^-.
tepastella^.
tepponen = kepponen.
tepsiä, -.
terhakka3*, -,.
terho^ .
terittää2* |,-*2 ().
teriö (bot.).
ternimaito.
teroi|ttaa2* ^, -; te-

roittaa mieleen,-, - .
-ttaja5. -tus3.

terttu* /. (pl. -,- . . .), ** /.



terva 448 terästää

terva *; (tuohi-) -® m.
tervaamaton*-.
tervahauta .

tervainen; (tahrit-

tu) .
tervanipolttaja.
-poltto.

terva|pytty®. -pääs-
kynen ®.

tervas32.
tervasaippua -.
tervaskanto ;
(.) -

.

terva|suti , -teolli-

suus-
/. -tynnyri, -vene -.

terva|ta ^, -, -us3

ie. -uttaa2*® 1..
terve2; terve, -! t. tuloa, -; tulla terveeksi,|,-.
terveellinen; (pa-
rantava),-; se on hänelle hy-

vin terveellistä, -.
tervehdys3; (kumar-
rus). -käynti -. -laukaus. -puhe-.

tervehtiä* (kumartaen)-,^ -; (sanoa päivää)-
(-),->*.;

(tervetulleeksi)-; käydä tervehti-

mässä,|,-*2.
terveiset (-nen) pl.,; sanoa, lähettää

terveisiä jklle,.
terve Ijärkinen-.

/
-tuliaiset (-nen) pl.-.

tervetuliaisjuhla -. -malja-.
tervetullut; lau-

sua jku tervetulleeksi,-.
terveydellinen.
terveyden |hoito,. -tila -.
terveys4; juoda jkn
terveydeksi,; terveydeksenne,! -lähde -. -oppi.

terä2 ^,; (bot.); aurinko paahtaa
täydeltä terältä,. -ase -.

teräksinen *,.
terälehti ®2 -.
teräs3 /. -kynä(-), -lanka. -takeet pl.

pl.

terästää2 |,-; (karaista)-, -2.



terävyys 449 tieteellisyys

terävyys4 ^; -
/.

terävä2 ; (suippo); (läpitunke-

va), -jär-

kinen,-, -kulmainen, -kärkinen, -näköinen. -päinen,-; (kärkinen), -silmäinen. -sti ; (kuv.),.
testamentata*.
testamentintekijä -

.
testamentti* -,

(
-); Uusi

t., .
teuhata = peuhata.
teuras -aan
-eläin .

teurastaa2, -;*,
-;^, -().

teurastaja5 ®2, -
teurastamo 3^.

teurastus3, -kirves-. -laitos -
3

.

tiainen.
tie,® .\ (suun-
ta); pois tiel-

tä,!!
tie auki,! menkää
tiehenne,! suo-

raa tietä,,; laillista tietä, -; hal-

linnollista tietä, -

;
yksin tein,.

tiede2*, -akatemia-. -kunta -. -mies
(-aro), -seura -.

tiedettävä2,-, -sti -.
tiedoksianto,.
tiedollinen-.
tiedon|anto .
-haJu , -

/. -halui-

nen.
tiedot

|

on*;
(tietämätön) .
-tomuus4 -

/.;.
tiedus|taa2 |2,-;|,-;, --
*^, -telia ks. ed. -telu,-; .

tiehyt - (an.).
tien|haara. -kor-

jaus , --
hessa .
-viitta .

tienoo ^,
/.; (ympäristö)

/.; joulun tienoissa, -; sadan markan tie-

noilla, .
tien|vieri3. -viit-

ta .
tieteellinen, -, -sesti, -syys4

/.

29



tieteenhaara 450 tiirikka

tieteen|haara .
-harjoittaja (-aro).

tieten ; tietenkin, -; t. taiten, -; minun tieteni,.
tieto*; (tietämys) -; (sanoma);
(tiedonanto);
minun tietooni on tullut,;
vastoin parempaa tietoansa,; minulla
on se tiedossani,; on tiedossa,-; antaa tiedoksi,,;,; saada t. jstk.,^,; hänellä

on hyvät tiedot, xo-.
tietoi|nen (tietävä);
(tajuava). -suus4;.

tieto |lähde -. -määrä -*, -puolinen-, -puolisesti-, -rikas -,.
tiet|ty*; (tuttu); se on t.,-,; (tietysti) -. -tävä2 -, -tävästi; (tietysti)-,.
tietymätön*,; kadota tietymät-

tömiin, -.
tietysti,-.

tietäjä5 .;(.).
tietämä|ttömyys4 .
-tön*; (tunte-

maton).
tietää* tiesi; (merkitä); (ennustaa)-; saada .,2,; minun tietääkseni,;
minun tietämättäni,.

tietön*.
tiheikkö* 2

.

tihejntyä*, -tä 1^,®,.
-ys4^;^, -4; (sakea); ti-

heään asuttu seutu,, -as-

ti,,.
tihkua*, --^.
tihrusilmäinen.
tihuuttaa2*: sataa t.,-.
tiikeri; (yhd.) . -. -n|pentu -.
tiileni poltto -, -tekijä, -valaja-.
tiili

3^. -katto-, -kivi-, -nen,, -tehdas-.
tiima = tunti.

tiinu ^.
tiira ^.
tiirikka3* .



tiirikoida 451 tilkku

tiirikoida|,-(; . . , -).
tiistai; tiistaina,. - -, -sin -.
tiivetä 1, -.
tiiviisti.
tiivis -iin; (tiheä).
tiivistää 2^, -.
tikapuut pl..
tikari.
tikata*, -.
tikittää2*.
tikka*®.
tikku* (ihossa); (las-

tu) ®; hän ei pane
tikkua ristiin,.

tikli ®^ (nuori) -.
tila (sija) ^; (asema); (olo);
(tilaisuus); (tilus); ^; (vuode)

/.; ensi tilassa,;
ei ole tilaa, .

tilaaja5; (työn); -määrä.
tilaisuus4; tilaisuuden

sattuessa, sopivassa tilai-

suudessa,.
tilallinen®,
(talonpoika)

tilan|ahtaus®. -haltija.
tilapäi|nen, -sesti.

tilapäisruno --..
tilasto. -Uinen. -tiede -.
tilata (teettää),
-*2; (painotuote) -, -*2; (esim. paikka)-|,- (-).

tilaton*.
tilaus3 ; ®.
-hinta .
-ilmoitus -.

tilava2 ,.
tilhi .
tili ; (lasku) ;
(loppu-); tehdä t.

jstk., ® -. -kirja .
tilin [päästö, -pää-
tös .
-tarkastaja -,. -tarkastus, 2

.

-teko,-, -tekovelvolli-

nen ,, -tekovelvollisuus

/.

tilittää2* ^,® -; (panna kirjaan)-*^® .
tilivuosi .
til|ke2*, -kin*-®. -kittää2*-*, -, -kita2

ks. ed.

tilkka* ®, dim. -^.
tilkku*®^.



tilli 452 todenperäinen

tilli.
tillittää2**.
tilus3,; tiluk-

set pl. pl.

timantti*,.
timotei®.
tina.
tinaa

|

ja5. -ma-
ton*, -minen.

tina|astia .
-lusikka .
-sotamies -.

tina
|
ta *^, -, -us3; (tinaaminen) -.

tinkiä* (--
); tinkimättä, -.

tipahdella* (- 1.-);.
tipahduttaa2* tr. ptt.

tipahtaa2* intr. ptt.

tipoittain, -.
tippa* 111

, dim.-
.

tippua* (- 1.-),.
tiput |ella*, -taa2* ,
-.

tiranni . -mainen. -us4-.
tirehtööri (pl.

-... 1. -...).
tiristä.
tiristää2.
ti rk is

|

teliä, -tää2-; (sisään) |-, -^; (ulos)

-.

tirskua (sirkuttaa);
(aivastaa).

tiski®.
tisla|ta, -®;, -us3-®, 2

.

tissuttaa2* *^,®.
tiu .
tiukasti,.
tiukata*|, -^.
tiukentaa3* ks. ed.

tiukka* (kireä); (pin-

noitettu); (tiivis); (ahdas);
(kova); rahoista on
t., ;
joutua tiukalle,;
pitää jkta tiukalla,; jos t. tulee,.

tiuku*.
tiuskaista

(ptt.).

todella (kin) ,;, -.
todellisien,-; (tosi)-, -sesti;
-suus4

/.,

/.,.
toden|mukainen;;-, -mukaisesti;. -mukai-
suus4

/.;-
/. -näköinen;-. -näköisesti-. -näköisyys4 -
/. -peräinen



todenteolla 453 toimihenkilö, -teolla -.
todis|taa2 (oikeudessa)-, -*2; (näyt-

tää toteen),
-*2; (oikeaksi)-, -;|-, -; oikeaksi

todistettu,-; t. jku syylliseksi,.
-taja5| ., f.-. -tamaton* -;-. -te2-, -telia -, -telu.
-tettavasti.

todistus3;
(oikeudessa); (koulu — . .),.- .
-kappale.
-voima -.

todistuttaa2*-, -.
toe2*.
tohtia* 1

, -; |-, -.
tohtori 2

^. -n|rouva, .
tohveli .

toimeen|2 -; t. johtaja,--. --
nija3 . -pan-
na, -;|*2, -®. -pano-, -. -panovalta-

, -tuleva. -tulo (elan-

to); (ansio) -®; (olo)-.
toime|kas*--,;-;, -kkaasti, -kkuus4 -

/. -liaasti, -lias

-aan ks. -kas. -Uinen-; (harras) -; (yritteliäs) ,-. -Uisuus4 -
/.;-

/.

toimenpide2* ; -.
toime|ton*,, -ttomuus4 -; /.

toimi4, ^; (työ); (virka)^
/.; (palvelus) 4

-; (toi-

menpide); (huoli) -; olla toimessa,; tulla toimeen,;* saada toi-

meen,,;
antaa toimeksi, |,
-^; ottaa toimekseen,

1
,
-®; olen saanut toimekse-

ni, , -ala.
toimia (olla toiminnassa); (askaroida)

1
,
-®.; (menetellä) ! -

1
, -§; (tehdä) -, -.

toimihenkilö -
; (virka-)



toimikunta 454 toistaiseksi, -kunta,
2

. -nimi.
toiminta3*

/.

-ala .
-kykyinen.
-vapaus .

toimiskella 1.
toimisto tpm. .; -

2
.

toimitsija3 /Hik.)-; (-).
toimittaa2*,--; (askaroida) -

1
,
-® .;

(virkaa); (hank-
kia) |2, -®;
(julkaista) |2,
-®; (huolehtia) -*, - .; t. vir-

kaa, -; t. sanomalehteä, -; t. kirje pe-

rille,; t. takaisin,|,-2*2.

toimittaja5; (kir-

jan).
toimitus3, -; (toimi);
(lähetys-)

;
(sa-

nomalehden) 2
.

-johtaja--. -palkkio-, -päällikkö.
toimi Ivalta 2

,,^ /. -vapaus.
toinen ; (kahdesta); t. — t., —; toisena päivänä,; toissa päi-

vänä, ; toissa

vuonna,; toisin ajoin,,; toisen ker-

ran, ; toi-

seksi, ; joka t.

päivä, .
tointua**^,-® 1. ;

(ptt.) gen.;

(parantua)|,-.
toipu|a* (elpyä),® (, -, -, -);
ks. ed. -minen-.

toisaa|lla -. -Ile, -nne, -lta.
toisarvoinen-.
toiseksi .
toisellainen = toisenlainen.

toisen! laatuinen, -lainen -, gen.

-näköinen, -.
toisin,; t.

sanoen, .
toisinaan, -.
toisinajatteleva2 -.
toisinto*.
toiskertainen .
-kielinen -, -päiväinen-. -päivänä-,, -silmäi-

llen.
toistaa2, -^.
toistaiseksi, -



toistamiseen 455 topakka

; lykätä t.,-, -^.
toistamiseen,; (uudestaan); (taasen).
toiste .
toistella.
toistua, --
^.

toitojtella*, -ttaa2* -^; (.)|,
-*2. -tus3.

toive2; (toivomus); (odotus) -.
toivehikas* --, -.
toivio|retkeläinen -,®. -retki,.
toivo ,;
(halu) ; (odotus); olla toivossa -.

toivoa (luottaa)(-) .; (olla toi-

vossa) ;
(haluta); (ikävöidä); (toivottaa)-, -; toivon sinun tule-

van,, -; olisi toivottavaa, -.
toivomus3.
toivoton*.
toivottaa2*, - -; toivotan hyvää
uutta vuotta,.

toivottava2 .
-sti.

toivotto|masti.
-muus4

/.

toivotus3.
tokaista*^.
toki;; ;; eihän t.,; ;
odotahan t., .

tokko,; t. hän
tulee, -; tokkohan se on niin,.

tola2 ^ .; (jälki)

tolkku*.
tolkuj Uinen, -ton*. -ttomasti, -ttomuus4-

/.

tollo, ^.
tolppo*.
tolvana3.
tomppeli s., -; a.; -, -mainen-;.
tomu /.; (kuv.);
rauha tomullesi, -. -hiukkanen®,-.
-pilvi .

tomuta^.
tomuttaa2* |,-*;-, -^.
tomuttua*^, -
tonkia*;.
tonni.
tontti* ^.
tonttu* (-).
topakjasti ; .
-ka3* (ravakka) ;
(karski);.



topografi 456 tottamaar

topografi.
tora2 , ;

sain toria, -, .
torahammas.
torai|neo, -sa2,, -suus4-

/.

torakka3*.
tori^ /.; (kauppa-)®, . -hinta. -kauppa, -, -kauppias-. -päivä.
torjua (kääntää pois)-, -^; (lyödä pois)|, - (-); (väistää) |-,-2*2; (puolustau-
tua).

torkahtaa2*^ ptt.

torkkua*^.
torkuttaa2*: minua t.;.
torni 30

;
(tapuli) -

;
(palo-)-

2
2. -kello .

toro (. -, -).
torppa2*. -
.

torstai

torttu* (-aro).

torua^, -.
torvenisoittaja ,

-toitotus -.
torvi2 *; (paimen-) po-®2. -mainen -. -soitto, -soittokunta-.

tosi5 toden, s.,-; .; (todelli-

nen); (oi-

kea) ; (vakava); näyttää toteen,, -*2; käy-
dä toteen,,-
®; aivan, toden totta, -; se on
totta, ; totta kai,, -aan-,, -asia.
-asiallinen .
-olot pl.

/. -tapaus -. -tarve-
/.

tosi|n ;; -s-

saan.
toteen |näyttämincn-. -näyttämätön* -, -näyttää -, -*2.
totella*, - (jkta— ).
toteuttaa2*,
-2; (täyttää) -,-.

toteu|tua*,-^; ,-, -tuminen-.
toti|nen (vakava);
(suora); (todelli-

nen), -sesti; (varmasti) -. -suus4

/., /.

totku pl.

totta, ; t.

kai, ; tottapakan
hän tulee,. -maar !



tottelematon 457 tuhkimo

tottele|maton* -. -mattomuus4-, /. -nii-

nen. -vainen, -vaisuus4 -
/.

tottua* (jhk.) |,-2 dat.; -, 2

inst.; totuttuun tapaan,.
tottumat

|
on*

dat. -tomuus4 -
111

; tottumattomuudesta,.
tottumus3^; tottu-

muksesta, .
totuttaa2*, -§
(jhk. — ).

totutella* ks. ed.; (itseään)|, -^.
totuuden {etsintä, -harrastus. -mukainen.
totuus4

,.
touhu ^; 2

- pl,

f. -ta, -illa*;-*£.
toukka2*

;-®2.
touko* (kevät-) -. -aika .
-kuu ().

touvi.
toveri. -henki-. -kunta

pl. -Uinen-, -llisesti--. -liisuus4-, -piiri^-.
toveruus4.

traagi|kko*. -Uinen. -llisesti -. -liisuus4.
trigonometria3-

2
. -nen-!.

trikiini, -nen.
trikoo tpm. .; (yhd.)

., -kangas-.
troopillinen.
tsaari^ m. -tar.
tserkessi.
tuberkeli. -nen, -tauti -®.
tue2* = tuki.

tuen tvm. v:stä tukea.
tuhanharmaa.
tuhan|nen = tuhat, -n s

2

-nennen, -nesti. -sin, -sittain, .
tuhat -annen, -ker-

tainen, -lu-

ku ; tuhatluvulla,.
-lukuinen, -mää-
rin, -vuotinen.

tuhertaa3* -;
(töhriä).

tuhista (sähistä) 2
-;

(suhista)2.
tuhka2* ^, ;

(to-

mu). -astia-, -kuppi ks. ed.; -lipeä. -rokko (
-) /. -tiheään -.

tunki |mo, -mus3-
111 .



tuhkuri 458 tubi

tuhkuri
;

(tuhkarok-
ko) /.

tuhlaaja5 m.
-poika (raam.).

tuhlaavainen-, -sesti.
-suus4

/.

tuhlailla ks. tuhlata.
tuhlari = tuhlaaja.
tuhkilta*, -; -, -2;-, -, -us3,.
tuhma2,-,.
tuhmanlainen.
tuhmjasti , -us3 -

-uus4
/.;

tuhmuudessaan, -.
tuho /.,, -
^; tuhoa tuottava,-, -inen, -isa2,, -ta (hävittää)|, -;
(autioittaa) ,-^; (saattaa turmioon)^, -; (turmella)*, -. -työ-.

tuhraantua* = tahraantua.
tuhri|a, -. -mus3

tuhrustaa2.
tuhto* ().
tuhuttaa2*: sataa t., -.
tuijottaa2*, -; 2^ -.
tuike2*.
tuikea4.

tuiki.
tuikkia* ; -, -^.
tuima2 (kova); (kii-

vas),;
(ankara),-
!; (raaka),-; (hurja); (no-

pea), -sti;.
tuisku /.,.
-, 32 (,
- . . .). -ttaa2*: ulkona tuis-

kuttaa, .
tuittupäinen,,, -syys4

/.

tuittupää -.
tukahdutta|a2*^, -;
(.)|, -^.-2.

tukala5, -; ;.
tukanleikkuu -.
tukea* tuen|, --(, -

. . ., -); (vahvistaa)|, -^.
tukahduttaa2* |,-^.
tukejhtua* |,-2 gen. -hut-

tava2.
tuketa*|, -^2

-.

tukeva2,.
tukholmalainen s.; .-.
tuki2* ®; (.)



tukikohta 459 tuliaiset, 3
, -kohta.

tukin uittaja.
tukisitaa 2 , -, -tus3 .

tukita2 -tsen = tukkia.
tukka2* 1.,
g.- pl. m. -inen (yhd.)-; mustatukkainen,, -nuotta silla:

olla t., -, -pölly-
.

tukkeutua*,-^.
tukki* ^. -jätkä. -lainen ks. ed.

-lautta ().
-metsä .
-mies.

tukkia* ks. tuketa.
tukko*

; on tukos-

sa,;;
reikä on mennyt tukkoon,; on py-
ryttänyt tien tukkoon, -; nenäni on tu-

kossa, -.
tukku* ®2; (pakka); tukussa,;-, -kauppa, -kauppias-2.
tukuittain;.
tuleentui a* |,-;|,- 1

.

-minen.
tuleh|dus3. -tua*|, -^.
tule|ma2 (mat.)-. -mus3.

tulen|arka-, -kestävä-, -kestävyys-
/. -liekki

pl. puutt. -palvelija -. -palvelus, -sammu-
tus , -sammu-
tuskalut -, -vaara, -vahinko, -valo,; tehdä työtä

tulen valossa,,.
tuleva2,;
(seuraava); tu-

levalla viikolla, -; tulevassa kuus-
sa, ;
hänelle t. osa, -, -inen ks. ed.

tulevaisuudenunelma.
tulevaisuus4

/.,

(-aro).

tuli3 ®2 ., dim. -
®2; (liekki) pl.

puutt. (valo) ; (am-
munta) ^, ®2
.; (-palo); tehdä

tulta, |*2,-®; syttyä tuleen,-,-2
^; t. on

irti,! talo on ilmi

tulessa, -; iskee tulta,.
tuliaiset (-nen) pl.-, - pl. .; (kemut)-.



tuliaispuhe 460 tulli

tuliaispuhe.
tulija3 (-aro);

sisään t.,.
tuli|kekäle , -ki-

pinä , -kivi .
-koetus
1. -. -kuuma-; s. .
-mainen: tuhat tulimaista,! -nen-; (kuuma) ;
(hehkuva) ;
(kiihkeä). -palo-. -palopaikka -

2
, -pesä -pu-

nainen, -, -rokko.
-sesti , .
-sija 2. -soihtu -. -staa2, --;|

;
-^.

-sto (teatt.) , -stua, -.
-suus4

/.

tulitikku , -laatikko; -pidin, -tehdas -.
tulitus3 2

.

tulivuoren |aukko .
-purkaus (-).

tulivuori.
tuiki |nta3*. -ta2

(-); -, -^; (kääntää) -|*3, -®, -tsija3

m.

tulkki* ^,-.

tulla tulen ® (^);
(saapuu) *^,®; (perille) -
*2, ®; (sisään)*^, ®; (alas)*^, ®; (jksk.), - inst.; -^,® inst.: tulee,

(pitää) ,
komi); (koskea),^ ; tulkoon
mitä tahansa, -; hänen tuli jano,; -

'tuli ikävä,

! ; tulin sanoneeksi,

I

; kuinka pal-

jon tulee sinun osallesi,

|

! ; kuinka paljon

se tulee maksamaan,-? tulla

sairaaksi,; mi-
nun tulee saada,; mitä siihen tu-

lee, ; siitä

ei tule mitään,; jos

siksi, niiksi tulee,; hän toi tulles-

saan, -; mennen tullen, -; junan
tultua, .

tulla|amaton* -, -ta-
51^, - -;, -*2. -us3,.

tulli,; (toimisto) -



tullialue 461 tulva

. (0) (-), -alus-^. -asema-
30

, -asetus. -hallitus-. -kamari
30

, -kavallus-, -kont-

tori .
-kustannukset pl.-

pl. -laitos.
-laiva = -alus. -leima-. -maksu -; tullimaksutta, -. -merkki-, -mies-, -.

tullin (alainen,, -hoitaja-, -kait-

sija -. -kanto. -tarkastaja = -kait-

sija.

tulli(pakkahuone-. -palvelija-, -passi-,, -petos-.
-piiri-. -pääl-

lysmies --. -raja-.
-selvitys, -sopimus-. -taksa--. -tarkastus -. -toimisto -. -ton*-. -tulot pl. -

. -tus3 -, -vahtimestari-, -valvonta-. -vapaa-. -vapaus-. -vartiosto, -vi-

rasto -.
-virkamies - -. -viskaali -.

tulo,,-; (raha-),-; tahi tekee tuloaan,; on tulos-

sa, (lähestyy)-,,;
(laittautuu), -arvio -.

tuloisa2 , -.
tulokas* -kkaan
(-aro), (jalan)®.

tulokseton*-.
tulo|lähde -. -puoli. -päivä. -vero -.
tulos3; (mat.).
tuloton*.
tulpaani.
tulpata* |,-^2.
tulppa2*

.

tulukset (-us3
)

pl.

^.

tulus|kivi ®2 .

-kukkaro. -kuppi.
tulva2 (vesi-),; (virta);



tul vailla 462 tunnustaa

(väen); joki on
tulvillaan,.

tu Ivailla 22(, -..),(), -
2
-.

tulvanaika.
tulvata 22

, (, -...),(), (peit-

täen) |, -;
1

,.
tulvia |, -^;

1
,; (kerääntyä) -.

tumma2; (himmeä); (ihosta),
-ihoinen. -hko;.
tummaniharmaa -. -keltainen-. -punainen-, -sininen.
-verevä, -värinen.
tumme|ntaa3* , -; |,
-^. -ntua*,
-;^,®. -ta1 ks. ed.

tummuus4
/.,

/.

tumppu* 111
.

tundra.
tungeksia,-.
tunget|ella*®-. -televainen-. -televaisuus4-

/. -telija3-.
tungos3 ®.

tunkea* ^, ®,; t. syrjään, |-, -^; t. läpi,-,-.
tunkeilla ks. tungeksia.
tunkeutua*;-,-.
tunkio .
tunne2*,.
tunneli .
tunnelma2, -.
tunne|ttu*. -tusti,.
tunnittailn . -nen.
tunno|kas*--. -kkaasti-. -kkuus4-

/. -Uinen, —111—

sesti, -llisuus4 ks. ed.

tunnonvaivat (pl.).
tunno|ton*;;-; mennä tunnottomak-
si, |, -^. -ttomasti -;. -tto-

muus4
/.;

/.;-
/.

tunnus3,-
; (-sana) . -ku-
va. -merkki-. -sana .

tunnus] taa 2 |2,- (. — jku
jkks.); |2,- 1. - (. — jklle jtk.); t. syn-

tinsä,,-; t. syyllisyy-



tunnustaja 463 tunturiseutu

tensä,; t. vekseli, -
1

,
-®, -taja5

(kannattaja) -
.; (vekselin)-

-telia
1

, -;
(ottaa selkoa)

(-), -, -te2-
2

.

tunnustus3 (rikoksen) -, .;
(uskonnon) ;
(kiitos) /.

-vanki.
tuntea*, -;
(tietää) , -; -2,; (olla tuttava), . -; t. jku äänestä,;
mikäli tunnetaan, -; tuntien viat-

tomuutensa,; yleisesti tun-

nettu,; tun-

ne itsesi,!
tunteellinen-,;
(hellä). -sesti -, .
-suus4

/.,

/.,-
/.

tunteet
|

on*.
-tomuus4 -

/.

tuntehik|as* -kkaan-, -kaasti -. -kuus4-
/.

tuntemat!on*,, -tomuus4 -
/.

tuntemus3.
tunti* 4

-( etc.; etc. -
; . ), dim. -

^; (oppi-); tun-

nin kuluttua, ;
tunniksi, ; tuntia

aikaisemmin, -, -ajo .
tuntija3^.
tuntifkausi 4

-; tuntikau-

sia,, -määrä-
t..

tuntinen (yhd.) ;
kahdeksantuntinen työpäi-

vä,.
tunti lopettaja -.
-palkka,-, -viisari.

tunto* (-aisti),-; (tunne)-; (oma-) /.;

(taju); (aistimus); tulla tuntoihinsa,*^, ®, -aisti -. -hermo. -merkki.
-sarvi 4

.

tuntua*; mi-
nusta tuntuu, .

tuntu|maton* -; (huomaamaton), -mus3 -.
tunturi ®^.
-seutu .



tuntuva 464 tuonnempana

tuntuva2;
(huomattava) ;
(melkoinen).
-sti;-;.

tuo (tuon tuota) (;
in. ), (;. ),; nuo(t) (noiden, noita)

pl., ; tuon tuostakin,.
tuoda tuon |*§,-®; (kuljettaa)|-
*2, -®; (taluttaa)|*£, -®.

tuohi3, -katto-, -kko* -®. -kontti -, - -; s.®.
-torvi^ (-
).

tuohon.
tuohus3 .
-taa2^.

tuoja 2 .; (an-

taja) .
tuokio , ;
tuossa tuokiossa,.
-kuva -®.

tuokkonen®.
tuoksahtaa2*().
tuoksina3 = touhu.
tuoksu;-. --, .
-ttaa2*^, -, -vai-

nen.
tuoli 3

.

tuolin| istuin ().
-jalka ^. -sel-

-päin

kanoja, -selusta.
luolia ..
tuollainen ,,.
tuolloin, .
tuolta.
tuomari.
tuomen;kukka. -marja-.
tuomi2.
tuominen; tuo-

miset pl., pl. m.
tuomio ;,; viimeinen t.,

%
-istuin^, -ka-

pituli -
2

. -kirkko (-). -kunta -. -päivä, -ro-

vasti .
-virhe .

tuomiset (-nen) pl.-
pl. .

tuomita2 |,-*2( — jku
jhk.);

|

-*2( —
jku jstk. jhk.); (arvostella)*^ .; tuomittu,,-.
tuommoinen.
tuon tvm. v:stä tuoda.
tuonne , -mmaksi -; lykätä

asia t.,^ .-; (aikai-

semmin); (-



tuonuempi 465 tupruta

hemmin). -mpi
komp. -, -päin -.

tuonnoin.
tuon|puoleinen. -tapai-

nen ().
tuonti*; (maa-
han-),. -ta-

vara,. -tulli -.
tuontuostakin .
tuopi| Uinen -.
-ttain.

tuoppi*
;

(mitta).
tuore2; (raaka) -; (keittämätön)-; (kostea), -us4

/.; /.

tuorstai = torstai.

tuo|ssa. -sta.
tuotanto*.
tuote2*, -.
tuottaa2*® t.; (saada aikaan)*^, -®;
(aiheuttaa) |,
-^; (tuoda)

|

-
***,-®; (tilata) |-, -*; (maa-
han) *^, ®;|*2, -®;
(hankkia) ,-; (antaa) ^,®.

tuotta|va2-; (edullinen)-. -vaisuus4
, -vuus4-

/.;-
/.

tuottelias -aan-; (kirjailija)-.
tuotto*.
tupa2* ^, .

tupakan {haju -. -polttaja -. -poltto; t. on
täällä kielletty, -, -poro. -savu. -viljelys.

tupakka3*;-
®, -kauppa -. -kauppias -. -kukkaro, -laatikko -. -mies-. -mälli -, -tehdas -, -vaunu.

tupakoi
|

da^, -niinen. -tsematon*-. -tsija3,-.
tupanen .

tup|ata* - ^,, -pautua*-
^,.

tuppi2*,- . /.

-suu: olla tuppisuuna,-
3
2.

tuppo*, tuppu* .

tuppura3 .
tuprahtaa2* ^
ptt.; (leimahtaa)
ptt.

tupru|ta 1
,
--
30



tupruttaa turvata

®; **.
-ttaa2*^.

tupsu ^ /., dim. -
;
(töyhtö)^;®2. -inen.

turha2, -; (hyödytön)-; (aiheeton)-; (tyhjä); tur-

hia,!
turhaan,.
turha

|
mainen,; (pikku-).

-maisuus4; -
/. -mielinen-,, -mieli-

syys4.
turhani aikainen.
-päiten , .
-päiväinen .
-tarkka.

turhuus4 ^,
/.; (hyödyttömyys) -

/.

turilas -aan
turkin {hiha .
-kaulus .

turkin|kie)i .
-papu .

turkis3
: turkikset pl.,- pl. . -eläin. -kauppa.

turkki* ; (lammasnah-
kainen).

turkkilainen s. 04
*, ..

turkkuri^.-
turkulainen.
turma2, ^.

turme|lematon* -. -*, -;
(siveellisesti) |,-2*2. -Itua**,
-. -ltumaton*-. -lus3,-

/.

turmio /.,,^; turmiota tuottava,; turmioksi,; syöksyä turmioon,^, - . -Uinen; (vahingollinen), -llisuus4-
/.

turnaijlla. -lu.
turnajaiset (nen) pl. -.
turnipsi.
turpa2*.
turpea4 ,;
(lihava).

turpeinen.
turpeus4

/.; -
/.

turska2^ (pl. puutt.).

turtua*, -.
turva2 (suoja); (suo-

jelus);
(turvallisuus)

/.; (tue) ; olla jkn
turvissa,. -koti,

-laitos.
turvallinen ;
(varma), -sesti, -suus4-

/.

turvapaikka 2
.

turva|ta|,-2*2

gen.; (luottaa) |-



turvaton 467 tutkintolautakunta,-^ (jhk. —); (tehdä varmaksi)|, -. -ton*. -ttomuus4

/. -tti* -.
turvautua*, --^ (jhk. — .);|,-
dat.

turve2* (suo-); (ruo-

ho-). -kaito-, -kerros, -maa
-pehku -, -pehkutehdas. -suo -.

turvettua*, -.
turvos3

: olla turvoksissa,
2

ptt.

turvo|ta* |, --
2

, -ttua* ks. ed.

tusina3.
tusinoittain,.
tuska2 ^ (pl. puutt.);

(kipu) /.; (vaiva) -; (kärsim.).
tuskaantua*,- -.
tuskailla.
tuskallinen.
-sesti, -suus4

/.

tuskalloinen = tuskallinen.

tuskanhiki .
tuskastua, - -;^,®

t. -; olen tuskastu-

nut siihen, -
1..

tuskastuttaa2* (kyllästyttää)|, -®.; (saattaa kärsimätt.)|*2, -®.
tuska|ton*.
-ttomuus4 -

/.

tuskin,; töint.,; tuskinpa,, .
tuskistua = tuskastua.
tuskitella*;.
tussi /.

tutiseva2.
tutista 3

^,^(- . . .).

tutkain 6®2.
tutkia |, --; (katsella)|-,-2

^; (selvit-

tää),(); (koettaa)-, -.
tutkija3 .;.
tutkimaton* (käsittäm.) -; (mahdoton
tutkia).

tutkimus3 ;;; (lak.).
-retki 2

.

tutkinta3* ;
(lak.). -pöytäkirja.
-tuomari -, -vanki-. -vankila-.

tutkinto*, -; vrt. tutkinta; -lauta-



tutkistella 468 tuuma

kunta -.
tutkistella

|

,

-.
tutkituttaa2* ^,®.
tutkiva sti.
tuttava2| (-aro), /.- (-); me olemme hy-

viä tuttavia,.
tuttavallinen,;.
-sesti-, -,, -suus4

/.;-
/.

tuttavuus4.
tutti* ®.
tuttu*; oletteko

tuttuja, ?
tutustuttaa2*, -

inst.; |,-2*2 .
tuuditella*.
tuudi]ttaa2* |,-; |, -.
-tus3.

tuuhea4 ; (puista

myöskin), -; tuuhea tukka, -
pl. -karvainen, -latvainen. -tukkai-

nen.
tuuheus4 -; -

/.

tuulah|della*, -dus3. -taa2*

ptt.

tuulas -aan ^, -taa2^, ^.
tuulen tvm. v:stä tuulla.

tuulen |ajama, -. -henki-. -kaatama-. -puoli-, -puolinen-, -puuska -. -pyörre
. -tupa -

. -voima .
tuule|ttaa2* |,-. -ttua*-, -; -tus3-|.
tuuleutua* = tuulettua.
tuuli3 ®, dim.-
6®2; (mieliala)-; tuuli on poh-
joisessa, ;
seisoa tuulessa,; pieksää tuulta, -(); olla

hyvällä tuulella,; hän on tänään pa-
halla tuulella,. -ajo: vene on
tuuliajolla,. -hattu |-, /. -. -mylly -.

tuulinen.
tuulispää ., -.
tuuliviiri 24

-.

tuulla tuulen ; alkaa
t.,; tänään tuulee

rajusti, -.
tuulonen ®2.
I. tuuma2.
II. tuuma2; (aie) -; yksissä tuumin,



tuumailla 469 tyköä; tuumasta toimeen,,.
tuumailla.
tuumainen (yhd.) --; viisituumainen ,

-.
tuuman|levyinen. -paksuinen-; t. lauta,®.
-pituinen, -.

tuumata uumia 1
,-;|,-1

.

tmi jata* |, -^.
-paus3 6®2. -pia* ks.

-ata.

tuuti, tuuti .
tuutia*|, -.
tyhjeni nys3. -ty-

mättömyys4

/. -tymätön* -,. -tyä*|, --.43*|,-; |,-; (kaataen)-,; |,.
tyhjetä1 = tyhjentyä.
tyhjyys4^.
tyhjä2; (tyhjennetty); (aiheeton) -; (tarpeeton); (turha)-,; (hyödytön); (paperilehti); tyhjin käsin,; t. pelko,; puhuu
tyhjää, ;
raueta tyhjiin, |-, -;; tehdä tyhjäksi,

, -;
suuttua tyhjästä, --;
tyhjästä, ; palata

tyhjin toimin,.
tyhjän [aikainen.
-arvoinen. -päi-

ten, -päiväinen; .
-toimittaja-,

tyhmetä 1 1
, -.

tyhmistyä ks. ed.

tyhmyri .
tyhmyys4

/.

tyhmä 2; ks. tuhma.
tyhmän|rohkea-, -ylpeä (-).
tyhmästi.
tykinj alusta. -jyrinä. -laukaus. -luoti.
tykistö 2

. -mies.
tykki* , -mies-. -vene-, -väki-

2
.

tykkiä*; alkaa t., -^.
tyk|känään, -könään co-,.
tyky|ttää2*, -tys3-.
tykö: jkn, jnk. t., dat.

-nä: jnk. t., gen.;

(vieressä) gen.; jkn
t., , -ä: jnk. t.,

gen.



tyllerö 470 tyttömäinen

tyllerö,-. -inen-.
tylpistää2 |,- ;,
-.

tylppä2*,-, -kärkinen ks. ed. -ne-

n äin on;-, -päinen-.
tylsenjtyä* 1

, -;-,-^. -tää3*|, -^.
tylsis|tyä, -tää2 ks. ed:siä.

tylsyttää2* = tylsentää.

tylsyys4 /.

tylsyä = tylsentyä.

tylsä2 , -kulmainen, -kärkinen, -mielinen, -mielisyys -. -päinen (kuv.) -.
tyl|y ,.
-yys4

/.,-
/.

tympe|ys4

/.; /.; -
/. -ytyä*-^ (— jhk.). -ä4 (vastenmieli-

nen),-; (mauton)-,; (karvas); (iljettävä).
tynkä2* /., -.
tynnyri .

tynnyrillinen -.
tynnyrin|ala. -te-

kijä

tynnyritehdas .

tynnyrittäni.
typertyä* 2*S ptt.,

ptt,

type|ryys4
/.,

/. -rä2-,,-.
typi,.
typijhäntä .
-häntäinen.

typistää2, -po-

*2;, -.
typpi2*.
typpy* = tynkä.
typykkä3*; tytön t.

y; nenän
t., .

typö,.
tyranni = tiranni.

tyrehtyä* |,-®.
tyrkkiä*.
tyrkkäistä^ ptt.

tyrkkäys3 ®2.
tyrky|tellä* -. -ttää2*-, -*2 .
tyrkätä*|, -^.
tyrmistyttää2*|,
-^. -tyä, -.

tyrolilainen s.|®, /.- ; a..
tyrsky
tyrtyä*|, --

2*

tyrä2.
tyttärenpoika. -tytär

.

tyttö* (lapsi) 13
;

(suurempana) .

-koulu. -mainen -



tyttönen 471 työkykyinen. -nen®.
-oppilas, -parka-

.

tytär* -ttären®, .

-puoli.
tytöntyllerö -.
tyven == tyyni, -tö* /.;

(paikka).
tyvi2® m. -puoli, -pää,®
.

tyydyttävä2 -, -sti-.
tyydy |ttää2*,
-^. -tys3-.

tyyli . -kkyys4-
/. -käs* -kkään-, -nen (yhd.) .

tyyne|sti, -ys4-.
tyyni3; (rauhall.) -.
tyyni: kaikki t., -.
tyynnyttää2* |,-; |, -^.
tyyntyä* (rauhoittua) ycnoj-, -; (hil-

jetä), 2
.

tyyny .

tyypillinen.
tyyppi*.
tyyssija 2

.

tyystin,.
tyytyimys

3 .
-mätön*(. — jhk.). -vainen(. — jhk.).

-väisesti

. -väisyys4-,.
tyytyä*.

,.
työ; (toimi) ^,; (teko) ^; (vai-

vannäkö)^; tehdä työtä,; työn puutteessa,;
olla työssä, -; töin tuskin, ,, -aika .
-ala . -ansio®. -halu, -haluinen-, -hevonen, .
-huone; (versta)

(-).
työhön|kykenemätön -

1. -, -pystyvä-
1. -,.

työjjuhta ;
(.). -järjes-

tys .
-kalu .
-kansa .
-kausi , -kel-

poinen.
-kumppani .
-kunta /. -kunto

/.;

/. (-
); on työkunnossa,().
-kuntoinen-; ().

|

-kyky /.

I -kykyinen -



työkyvyttömyys 472 tähdenlento

. -kyvyttömyys-;-
/. -kyvytön -, -lai-

tos .
-lakko®. -Iäi-

nen (-aro).

työlaisijoukko -. -järjestö -, -väestö.
työläs -ään,-.
työläästi .
työ|maa^, -me-
hiläinen .
-mies (- ).

työn |antaja
. -johtaja, -puute-, -seisahdus. -sulku.
-teettäjä .
-tekijä(-). -teko.

työnti* ®2.
työntyä*|2,--
®; (tunkeutua)-, -.

työntää3* |, -^;|, -^; t. sisään,|, -2;|, -^;
(ulos) -; (täyteen) -;
(alas) -.

työntö*,.
-kärryt pl. . -rattaat

pl. 111
. -tuoli.

työnvälitystoimisto.
työ|paikka .
-palkka .

-päivä , -pöytä. -reki-, - pl. -siirtola -.
työsken|nellä*; -

1 inst. -teJy-,.
työ|sopimus -. -sulku .
-suunnitelma. -taito -, -taitoinen -, -tarmo.

työteliäs -ään,.
työtoveri -;.
työ|ttömyys4.
-tön*.

työ
|

vankila -, -vaatteet pl., -voima -.
työväenjasia -. -asunto, -järjestö -. -kysymys
= -asia. -liike -, -luokka. -opisto -, -puolue. -yhdistys.

työ|väestö .
-väki pl.,.

tähde2*®.
tähdellinen.
tähden .,- gen.,

gen.; minkä t., .
tähdenlento .



tahdikas 473 tännepäin

tähdi|käs* -kkään-. -stö; (rita-

rikunta).
tähdykkä3*, .

tähdätä* |,-; (tarkoittaa)-, -^ .
tähkiä**^; alkaa

L r
*^.

tähkä2
(*)

3
(pl. --);

tehdä tähkää,*^.
-pää ks. ed.

täh toi »tutkija.
tähti2*^ (pl. --), dim.

; taivas on täh-

dessä, -, -kartta -, -kihermä2 -. -kirkas.
-kunta .
-maailma .
-nen ,; s. .

-taivas , -tie-

de. -tieteellinen. -tieteilijä. -torni-
2

. -yö .
tahtailla ks. tähdätä.
tähtäin, .

tähtäys3.
tähysjtellä, -tää2 *2,,-.
tähän, -astinen.
täi® /. (inst. ).
täky*

,.
täkäläinen.

tälliaikaa .
-ainen,.

tällä |puolen -, -välin -.
tällöin, ; (sil-

loin); silloin t., -.
tämmöinen , .
tämä (tämän, tätä, tässä)

(|, in. -),(, . ), ;
nämä(t) (näiden, näitä) pl.; tätä nykyä, ;
tässä, , ; tästä,; (syystä) ;
(puhua) ; tästä

lähtien,; tähän asti,; (ajasta); tällä kertaa,; tänä päi-

vänä,; näinä päi-

vinä, ().
tämän]aamuinen -,.
-aikainen ,. -edellinen-, -jälkeinen -. -kaltainen.
-laatuinen, -lainen-; . -puoleinen-; .
-päiväinen.
-suuntainen;-, -syksyinen,

gen. -tapainen, -tästäkin. -vuotinen
gen.

tänne , -mmäksi -, -mpi ., -päin



tänii o ti ilo 474 täysi, -tulo-.
tänä|päivänä, -pänä.
tänään.
täpe2* /.

täplikäs* -kkään.
täplä 2^.
täpäjryys4 ®.
-rä2 ;; oli täpärällä, etf-

ei, ; aika on
täpärällä, .

täpö: t. täysi,.
täri|nä3, ;. -stä ^(, - . . .); (pä-
ristä) 3

- 2. -syttää2*^ (, - . . .);; (.); tärisyttävä, -.
tärke|ys4

/. -4;;
t.,.

tärkkelys3, -teh-

das .
tärkki

|

kaulus®2. -paita.
tärkätä*, - 1.

-.
tärppiä*^.
tärpätti*.
tärskyttä 2*^ (,- . . .).

tärvejlJä *, -. -1-

tyä**, -.
tärvä|tä *, -. --
tyä**, -.

tärykalvo -.

täräh|dys3 , .
-tää 2*,,

(ptt.).

täsmä|lleen,-; . -Uinen -,. -Uisyys4

/. , /.

tässä,.
täsfedes.
tästä, -puoleen, -puo-
lin.

täten ;.
täti* (g. pl. -), ;

tädin, |, -, -.
täydellinen.
-sesti ,. -syys4-. -sentää3*-, -.

täydennys3. -vaa-

li

pl
täydentää3* |,-.
täydesti, -.
täynnä = täysi.

täyshoito . ., ks. täysi-

hoito . .
täysi5 täyden 1.., .;
(täydellinen) -; (koko),,; kaataa lasi täyteen

jtk., -
-.; täyttä totta,; huutaa täyttä

kurkkua,; täydestä sydämestä,; tulla täy-

teen,, --; lasi on täynnä vettä,



täysiarvoinen 475 täältä

,; t.

ikä,. -ar-

voinen, -hoi-

to . -ikäi-

nen.
-ikäisyys4-. -istunto -. -jarkinen-, -kasvuinen, -kelpoinen-

1. .
-kuu. -lukui-

nen
(
;. -mit-

tainen.
täysin,,. -palvellut-, -pätevä.
täysinäinen, -syys4

/.

täysi
|

painoinen -. -parta .
-silkki . -silk-

kinen .
-valtainen.
-vakaisuus4 -

/. -varainen-. -varaisuus4 -
/. -verinen, -villainen, -ääninen.

täyte2*;-
;

(esim. piirakan) -®; (lisäys)-; täytteeksi, -. -Iäinen, -. -maa, -takaus-.
-vaali -

pl. -vihko-().
täyttymätön* (.) -.
täyttyä*, --; (toteutua)-,-.
täyttyminen ;.
täyttää 2*, --; (kaataen)|,
-^; (varistaen) -

(-), -
(-); (toimittaa) -,-; (riittää), -*§; (lisätä)|, -; t.

kuoppa, ; hän
täytti 25 vuotta, -; t.lupauksensa,-.

täyttö*.
täytymys3

/.;

minun on t., -; täytymyksestä,.
täytyä* 3

^, -; täytyy,,, ; minun
täytyy lähteä,; .

täytäntö*, -;
panna täytäntöön, |-
*2, -® -; mennä täytäntöön,,-.

täytäntöönpano.
tääjllä,. -Itä -.



töherrys 476 uhka

töher|rys3; -, - pl. f. -täjä5 -
-tää3*, -;, -.

töb|riä, -, -rys3

-rätä = -riä.

-räys3.
töisevä2,.
töksähtää 2*^ ptt.
tölkki* ®; (puinen)

111
.

töllerö |2, -®.
tölli®.
töllis|telijä3,. -teliä, -tää2-,; seisoa t.

t.
tömi|nä3,. -stä. -stää2 -

1
.

töppö|häntä. -häntäinen-, .
-korvainen -, -nenäinen-.

töppönen ^.
törke|ys4 /. -ä4; (rikoksesta) -.

törky*,. -inen,.
törmä2 (mäki) -®; (ranta-) -. -pääsky

törmätä|, --^ ;|,- .; t. vas-

takkain, ,^ .
töröttää2* 3^.

tötterö®.
töyhtö* ®2; (lakissa). -inen.
töyke|ys4

/., -
/.;

/. -ä4 (tyly),-; (vastahakoinen) -; (vastenmieli-

nen); (nyrpeä).
töykätä*|, -^.
töyry®2

5
.

töyräs -ään ks. ed.

töytäistä *, -
(ptt.).

töytätä* (sysätä) |,
-^; (hyökätä)-
,* akk.

.
udar* 4

-.

udella* |,-*^.
uhalla ks. uhka.
uhata* .;*2, - 1. -.; uhkaava,-.

uhit|e)la* *^, -;
(uhmata) -; ®.
-telu ;().
uhka2* (uhkaus) ;
(vaara); (seuraamus); (uhma) -



uhkaavasti 477 uimaretki

/., uhalla, ,
.,, ;

sakon uhalla, -; henkensä
uhalla, .

uhkaavasti.
uhka] mielinen-,, -mieli-

syys4 /.

-peli , -roh-

kea;;. -rohkeasti, .
-rohkeus /.,. -sakko -, [g.

pl. -).
uhkaus3 . -kirje.
uhka

|
vaatimus -

-yritys.
uhkea4, -,, -sti.
uhkeilla®.
uhkeus4,-

/.,.
uhkua* (olla runsaasti)-; (henkiä) -

3
**; . terveyttä, -

3**; uhkuva
puhe, .
uhma2,;
(julkeus) /.; uh-
malla, . -illa, -ta,.
-ilu.
uho
uhraajininen;.-vainen; (aulis) -

. -vaisuus4

/.; /.

uhrata,-
1. .; |*2,-® .
uhraus3; (uhri).
uhrautu|a*,-. -vainen-. -vaisuus4-

/.

uhri; joutua jnk. uh-

riksi,, -alttari.
-eiäin -, -karitsa ®.
-lahja.
-lammas = -karitsa, -lehto, -menot
pl. .
-paikka -. -pappi ^.
-savu .

uiila tm.,®
jm.,® ptt.; (yli)|, -®;
(olla uimassa) 1

,

-; he ovat uimassa,.
uikuttaa2* ks. ruikuttaa.
uimajevä ne-

pö
2
2. -harjoitus-. -housut

pl. pl.

. -huone 3^.

-kalvo -, -koulu, -laitos-
. -paikka -, -puku. -rakko -, -ranta, -retki



uimari 478 ulkoapäin; uimaretkelle,, - -^. -räpylä-, -taito-. -taituri

^.

uiminen;.
uinah|dus3-®. -taa2*-^ ptt.

uinai|lla^, -lu -.
uinti* ks. uiminen.
uinua^.
u iske

1

11a,, -nnella*.
uis|taa2^ ,^, -tin ®^
(pl. --).

uittaa2* 1
, -; (tuk-

kia),.
uitto* ; (tukin-)®, -väylä.
ujo,-; (arka).
ujostelematon* -,;
(vapaa), -tto-

masti, -. -ttomuus4-
/., -

/.

ujoste|lla -,; (hävetä)*%.-1-
/.

ujosti ; -.
ujous4

/.;

/.

ukko* ^, dim. -®^. -mainen -, .

-maisuus4 -
/., /.

ukkonen; (aviomies)®2.
ukkorähjä® .
ukkosen|isku. -johdatin-. -jyrinä.
ukkosjilma *, -pilvi, .
-sade .

ukkovaari® .
ukon

|

jyrinä = ukkosen-.
-kaari,-.
-nuoli .
-rähjä® .

ulaani (sot.) 4
;
(yhd.)

a..
ulappa3* ^.
ulettua*; |-^, -®.
ulina3, . -sta*,
(-),.

uij |aasti , -, -as -aan (rohkea),; (rei-

pas); (peloton); (ylpeä); (uhkea) -. -uus4
/.,;.

uiko (yhd.), -; ulkoa, ,; lukea ulkoa, -; sekä ulkoa
että sisältä,.
ulkoa lukeminen, -luku-, -päin,.



ulkoasu 479 ummehtuneisuus

ulkoasu .
-huone ,. -ilma; ulkoilmassa,. -inen,, -kul-

lattu, -. -kultaisuus4 -,, -lai-

nen®. -lukko. -luku-, -läksy, -.
-maa ; ulko-

mailla, ; ulko-

mailta, ~-;
ulkomaille, .
-maalainen®.
-mainen .
-muistista, -muo-
to, /. -, . -nai-

nen,.
-naisesti,-2.-2-,. -näkö() , -

/. -oppilas -. -ovi-. -pitäjä. -puoli; ulko-

puolelta,; ulko-

puolella, ,
gen.; asua kaupungin ulko-

puolella, -. -puolinen,, -puolisesti -, -ravintola -. -reuna, -saaristo

.

-satama .
-seinä .
-työ , -työ-

mies (-aro).

-valta -, -varustus.
ullakko*^. -kamari®*
ulos; (pois);
mennä ., *^,®; heittää ., -, *;

., .
-ajo. -antaa -^, ®; |-^, -® (, -,
-, -;), -antaja

. -anto;;. -hake-
mus. -hengitys. -käytävä -. -ottaa |,
-*2. -otto /.( ).
-pistävä. -päin.

ulosta|a, -, -2.
ulostus3. -aine

(-aro).

ulosvienti,.
ulota1* ulkonen 1

,; |2,-®.
ulottu|a* = ulettua. -vai-

suus4.
ulpukka3*.
ulvo

|

, -nta3* .
ummehtu|a* ^,®; ummeh-
tunut ilma, -. -neisuus4/.



ummelleen 480 univormu

ummeJleen.
ummikko*, -. -suomalainen,-.
ummistaa2 ,-; . silmänsä jltk.,

j lie. ,

2^.
umpeen ks. umpi.
umpi: kasvaa umpeen, -, -®; haava meni
umpeen, ;
panna silmät umpeen, -; ummessa sil-

min, silmät ummessa,, -; aika menee umpeen,; koko vuo-

den umpeen,; tie on ummessa (lu-

men-), , -jär-

vi , -kuja,
-kuorinen: . kello,, -kuuro, -mielinen -,.-mielisyys4

/., -
/. -mäbkäinen (liki-

määräinen)-; (suunnittelematon), -mähkään; ,. -nainen,, -sokea. -solmu. -suoli .
-suomalainen .
-tauti.
umppu* ®.

unehtua* = unohtua.
uneksija (jtk.),-; (haaveksia), -ja3 ®;

.
uneksua = uneksia.
uneli|aasti, -aisuus4

/.; /.

-as -aan; (veltto).
unelma2.
unen|horros, -houre -. -näkö.
-pöpperö. -selit-

täjä .
-vieno.

une|ton*. -ttaa2*:

minua .,, -. -ttomuus4.
unho; joutua un-
hoon, . -la

vrt. unho. -ttaa2* |, -®; olin .,.
-ttua* *^,®, -ttumaton*, -tus3 -,; jäädä -
hotuksiin,®.
uni3®; (unennäkö)-; minun on uni,; en saa
unta, ; näh-
dä unta, ;,-; unissa,. -keko* .
-kirja . -kukka. -lukkari^
.

uninen;.
unissakävijä.

|
univormu,.



unkarilainen 481 urkujentekijä

unkarilainen s.|®,
/. - ; a..
unoh|taa2* = unhottaa.-tua*
= unhottua; u. mielestä,® ; . aja-

tuksiinsa, |,-®; . kuuntelemaan,, -.
unonen ®,®.
unteloinen.
untuva2

, .-, -patja -^.
uoma2 ^( ).

upe|a4,-,. -asti,.-, -us4 -, /.

upokas*- .
upok|siin: mennä .,®,® ;^
ptt. -sissa: laiva on .,.
upota* ^, -; ®,® ; uponnut,.
upottaa2* ^, -; -, -^; jää .,.
upporikas,.
upseeri 2

^; (yhd.) .. -kunta -. -n|rouva.
ura2 ® .; (toimiala)

2
.

urakka3*,;
tehdä urakalla,; antaa työ ura-
kalle,

. -hinta. -mies.
-työ.

urakoitsija3.
uran laukaisija, -uurtaja-.
urhea4 ,;.
urhei|lija3. -

1. -lu.
urheilu|kenttä.
-kilpailu -. -mies.
-puku -. -seura.
urheus4

/.,-
/.

urho , -kas* -,,. -kkuus4 -, /.

urhoollinen , -,. -sesti-, , -suus4 -
/., /.»-.

urhous4My , .

urista 3^.

urkki|*|,-;^,-;-;, -. -ja3 ;.
urku*: urut pL,.
-harmoni 2

.

urkujen! polkija -.
-soittaja. -soitto. -tekijä.

31



urkukonsertti 482 uskonvaino

urkukonsertti. -lehteri.
urkuri. -koulu.
I uros - = urho.
II uros3 ®2. -kissa^. -koira^ .
urotyö.
urpu* ®.
urut ks. urku.
use|a4;,;
useamman kerran, -; useimmat
pl., , -äm-
min , -asti .
-immin, -immiten.

usein, -kin,. -mai-
nittu .

uskali|aasti,.
-aisuus4

/.,

/., /. -as

-aan (rohkea); (uh-

karohkea); (ur-

hoollinen); (uskal-

lettu), -kko*

uskal|lus3
/., -; /.; (luot-

tamus),.
-taa3* 1

, -; |-, -; |-,-^ ;
. jhk,., --^ .;
(-) .;
(-) .; uskallettu,.
usko (jhk. — );
(uskonto) 2

.

uskoa, - (jtk. —
dat.); 1.

(jhk. — ); (luottaa)

.;
. Jumalaan; . itsensä Jumalan
haltuun,;̂ . todeksi,® ; us-

kottu mies (konkurssissa),

.
uskollinen (jllek.)

dat.; (harras)

dat.; (kiintynyt)-
dat.; (laille) -, -sesti;-. -suus4

/.;

/.; -/.; uskollisuuden vala,.
uskomaton*.
uskon |asia . -elä-

mä
/
.

-kappale . -lah-

ko, -luopio-.
uskonnollinen,. -suus4 -

/.

uskonnon lopettaja-
. -opetus -.

uskon| ,, -puhdistaja pe-. -puhdistus -
2

, -sankari -.
uskonto* 2

, .
-oppi, -vapaus.

uskon|tunnustus; (apostol.)

tpm. -vaino



usko nvapaus 483 uupua. -vapaus -.
uskotella* ks. uskottaa.
uskoton*.
uskottaa2* , -

(jklle jtk. —
.);|, -

2*2.

uskotta|2 ,. -vasti. -vuus4-
/.,-

/.

uskottomuus4.
uskottu*|, -.
uskoutua*|, --.
uskovainen, -.
usuttaa2*,.
usva2. -inen-.
utare2 = udar.
utelen tvm. s:sta udella.

uteliaasti -. -aisuus4-, -as -aan-.
utu* 4

-,. -kar-

va ®2 ( -) . -kuva.
uudelleen ; (taas).
uudempi komp. s:sta uusi.

uudenaikainen, -,. -kuo-
sinen, -lainen, -uutukainen-.
uudenvuoden |aatto, -kortti -
. -käynti-

. -lahja -. -onnit-

telu . -päivä, -toivo-

tus .
uudestaan,.
uudesta|järjestäminen -

ie. -järjestää-, (-).
-syntyminen.
-valittu.

uudin*®.
uudis- (yhd.) -; vrt.

uutis-, -asukas -
. -asunto,

2
. -asutus 2

.

-leipä, -maa. -ra-

kennus ^.
uudista|a2 ,
-^; (muodostella)-,-;-, -; (tois-

taa) , -^.
-ja5 .,».

uudistua,-^; ,-^.
uudistus3,-;; -®;.
uudisviljelys.
uuma2, 2

.

uumen (onttous) !;

uumenet pl.

pl. f.

uuni ^ (, -) /.,

, -luuta 2^.

uunin (piippu .
-suu.
uupua*^, ®;



uupumaton 484 vaakunoitta|, -2;
(puuttua) ^.
uupumaton*.
uupu|inus3

/. -nut,.
uuraasti.
uuras -aan,, -. -taa2

.; *^.
uurna2.
uurre2*,^;
(tynnyrin) pl. .

uurros3^,.
uurtaa3* ^; |-,-; (as-

tioita).
uurteinen.
uus|aatteinen.
-hopea ,. -hopeinen,-.

uusi5 uuden ; mitä
uutta, ?

uusia, -^;
(toistaa), -^.

uusiintua*,

-^; ,-.
uusikuu.
uusinta3* ;.
uusimaalainen s. -®; a..
-muotinen.

uutelo.
uutinen 5

- /.; -.
uutis- ks. uudis-.

uutistenhankkija.
uutos3.
uuttaa2*|, -.
uutte|ra5,-,, -rasti, -ruus4 -;.
uutukainen.
uutuus4 5

- /.;-
.

uuvus3
: hän on uuvuksissa,, -.

uuvutta|a2* |,
-^. -2.

uuvutus3.
vaahdota*, -.
vaahtera5.
vaahto* ; (keittäessä)

/.; hevonen on vaah-

dossa, .
-inen, -isa2, -päi-

nen,.
vaaja (paalu) 2

;
(kiila)

3
2.

vaaka* pl. m. -huone
. -kuppi -

. -mestari^.
-suora; v.-

suorassa, v. -suoraan,-.
vaakita2 = punnita.
vaakkua*|, -.
vaaksa 5

- /.

vaakuna5 -kilpi-. -tiede-.
vaakunoida |*2,



vaalea 485 vaari

-® -.
vaalea4 -; (kalpea). -ihoinen -.
vaaleani hai -. -keltainen -. -punainen .
-sininen, -viheriä.

vaalea |pukuinen, -verinen.
vaalilta1, -, -us4

/., 2
.

vaali,,-
pl. .

vaalia 1. -
*** inst.

vaaliehdokas. -huoneisto -. -ju-

listus -
2

, -järjestys-. --
-hotus -. -kelpoinen, -. -kelpoisuus4-

/. -kiihotus -. -kokous.
-laki -. -lautakunta-. -lippu.
-luettelo -.

vaalintoimittaja-.
vaalijoikeus, -oikeutettu-

. -paikka. -piiri -. -päivä. -ruhtinas. -saarna-. -sija: pääs-
tä vaalisijalle, -

().
-taistelu

2
. -toimitus-. -tulos. -uur-

na .
-vapaus .
-äänestys.
vaan a, (mutta) ; (ainoas-

taan).
vaania,-;|, --*.

5,.
vaappua*.
vaapsahainen ocäS.

vaapukka3*.
I vaara /.; olla

vaarassa, -; panna vaaralle alttiik-

si, .
II vaara ^.
vaarain.
vaarallinen; -, -sesti.
-suus4

/.;.
vaarat|*, -. -tomuus4 -

/.

I vaari® .
II vaari (huomio);
ottaa vaaria jstk., |-,-2*2 -



486 vahtimestari; pitää vaaria jstk.,.
vaarna ^,

m.
vaasi.
vaate2* 2

;
(liina)-®^; raatteet pl.,,, -harja, -kaappi. -kerta().

vaateliaisuus4-
/. -as -aan-,.

vaate
|

mytty -
t.. -naulak-

ko®. -parsi -,.
vaate |ttaa2*,®.
-tus3;-

ie;.
vaatia*, -; (oi-

keudessa) ,-*§ ;
(käskien) ,
-*2; (aiheuttaa)-,- (-); vaati-

maila ., -; . kaksintaisteluun,,; vaadittaissa, -.
vaati |maton*, -, -matto-
masti , -matto-
muus4

/., -
/. -mus3, 2. -vainen-. -vaisuus4 -

/.

vadelma2.

välillinen t.-.
vael|lus3 .
-taa3*, -taja5.
vaha . -kangas -®, -kuva -, -kynttilä. -paperi -, -vaate = -kangas,
vaha|ta 2, -; |-, -2.
-us3.

vahdinta3*.
vahdinvaihto (-
).

vahingoittaa2* (jkt) -
*2, - dat.; (pilata)*, -. -taniaton*,

-tumaton*,. -tamis|-

haluinen.
-tua**, -.

vahingollijnen .
-suus4.
vahingonilo .
-iloinen, -kor-

vaus. -teko-.
vahingoton*.
vahinko*2; (onnettom.); (tappio) -®; vahingossa,-, ; ., et-

tei, , . -eläin. -laukaus.
vahtera5 = vaahtera.
vahti* 2

^; olla vah-

dissa,; 2^. -mestari -
2
^, .;



vahtisotamies 487 vaikeuttaa

(ravintolassa) .
-sotamies (-).

vahtia* ^, -.
vahva (kestävä) ,; (luja);
(paksu); (voima-
kas), -sti;;; (aikalailla). -tekoinen-

gen.

vahventaa3* |,
-^.
vahveta 1| I.-2

.

vahvike2*.
vahvistaa2 |,-^; -; (vakaannut-
taa) |, -,
(varmentaa) |-,-; (hyväksyen)|,-2*2.

vahvistua 2
, -;

(voimistua), -.
vahvistus3|, -;;-.
vahvistuttaa2* ®-.
vah|vuinen: sormen ., -. -vuus4

/., /.,^;; ks. adj.

vai; v. niin, .
vaihde 2* ®. -mies.
vaihdella*

(-),.
vaihdos3,.
vaihe2 , ;
(kohtalo) 2,

f.; elämän vaiheet,-; vuoden 1703
vaiheilla, 1703;

vuoden vaiheessa, -; naulan vaiheil-

la, ; olla kah-

den vaiheilla, -,(-). -rikas.
vaihettaa2* , -;|,-;, -.
vaihtaa* ks. ed.

vaihte|Ieva2(inen)-,; (mo-
nenlainen).
-levaisuus4

/.; /. -lu.
vaihto*,. -eh-

toinen.
-ehtoisesti.
-kauppa .
-kurssi .
-puoli.

vaihtua*,-^.
vaijeta1 * vaikenen -,-2

1. --
3
2; |, --
2

.

vaikea4,.
-lukuinen,. -n|lainen -, -pääsyinen-, -selitteinen, -sti,,-, -tajuinen -.

vaikeroida 2
^;-.

vaikeu|s4*/, -ttaa2*|, -^.



vaikka 488 vaiva

vaikka ,; v. mikä
tulisi, -; vaikkapa niinkin,; .
tulisi, .

vaikku* .
vaiku|te2*,.
-telma2. -tin*,. -ttaa2*-, - (jhk. .);, - .; (

'ai-

heuttaa)|, -2;
(tehdä) , -, -tta-

va2(inen) ;. -tus3 -; (mieleen)-; (voima); se teki

syvän vaikutuksen, --. (-ala -, -piiri -, -valta. -val-

tainen. -voima).
vailla, vaille gen.; kel-

lo on neljännestä v. yksi,; hän on
vielä sitä vailla,; sanko
on vailla, .

vaillinaijnen, -, -sesti-;, -suus4-
/.

vaillinki*.
vaimo ^; (pl. -- /. -Ö-);

(nainen), -väki

pl.

vain.
vainaja5,

|

-, /. -; isä vaina-

jani, .

vainio, ^.
vaino,-.
vainooja5 .
vainota,-,.
vainu ^; saada vainua
jstk., . -koi-

ra^.
vainuta ^ (); -, -.
vaippa* ^; (peite) -.
vaipua*,--
*2; (.) |,-2

;
{pudota) -, 2

^; . ajatuk-

siinsa, *2, 1 ptt.; .
paheisiin,\,--

2 ; v. su-

ruun,^, --® ; . kuoleman
uneen,,(, -, -); v. maa-
han, 2^ ,.

vaisto. -mainen, -maisesti.
vaiteliaisuus4

/. -as -aan.
vaiti ; olla ., -

3
2; vaiti 1. ole vaiti,,! -olo-.

vaiva (vaivannäkö) ^;
(touhu)^ pl. /.;

(ponnistus) ; (taak-

ka) ^; (kipu)

/.; (tuska); (kärsimys); nähdä vaivaa,*^, -



vaivaantua 489 vakinaisesti

.; olla jklle vaivaksi.; ei

maksa vaivaa,.
vaivaantua* = vaivautua.
vaivainen (surkuteltava)-; (kovaosainen)

t
-; (raukka);

(raajarikk.), -.
vaivais|apu (-). -hoito. -huone -

3^ -koivu-, -talo = -huo-
ne.

vaivai|sesti
/
.

-suus4; ^.
vaivalloi|nen, -,.
-sesti . -suus4

/.

vaivan|näkö -palk-

kio.
vaivata; (häiritä), -; (kiusata), -; mikä sinua
vaivaa, ; .
taikinaa, .

vaivautua*, -;;-
*^, (rasittautua) |-, -2.

vaivoin ,.
vaja; (katos).
vajaa,-.
vajamittainen-.
vajanainen; -;.

vajaus3®; (-
linki).

vaja!va2(inen) = vajanai-
nen. -vuus4-

/.

vajota, --
*2; (painua) *^,®;, ®;
(läpi) ,-^; (tarttua),

2
.

vajottaa2* |,
-*2.
vakaa (varma),; (vakava)-; (luja), -mie-
linen, -mieli-

syys4
/.

vakaantua* |,-; |,-^ .
vakaasti.
vakau|mus3. -t-

taa 2* |, -^;
(turvata) |,-. -tua* ks. vakaantua.
vakava2;;.
vakavarainen-,; (maksu-
kykyinen)-. -suus4-

/.;-
/.

vaka|vasti,.
-vuus4

/.; -
/.; /.

vakinai|nen (vir.);; (todellinen); (pysyväi-
nen); v. jäsen,, -. -sesti -



vakka 490 valekyynelet; v. asuva,-;.
vakka* (rasia)

;

(vanh. mittana).
vako*^.
vakoi|lija3 , -. -, -. -lu,.
vakooja5

ks. vakoilija.

vaksiini 2
.

vakuu|s4,-
2

; lainan vakuudeksi,; suu-
remmaksi vakuudeksi,;
vakuudeksi, (varmentaessa), -te2*; 2

.

-ttaa2* |, -;
-;; (vahingon
varalle) (-),
-; saada jku vakuutetuk-
si jstk., 2*^; minä olen vakuutettu

siitä, ;
. kahdesta tuhannesta mar-
kasta, ; vakuutettu

lähetys, -. -ttamaton* -. -ttava2-. -ttavasti -.
vakuutus3; (vakau-
mus); (omaisuu-
den). -kirja. -maksu

2
. -yhtiö.

vala ; vannoa v.,|, -2; kertoa

valan nojassa, valallansa,, *^.
valaa ; (pois) -, -; (täyttää) -;
(jllak.) -.

valaanpyynti.
valaisematon*-. -ta|,-2*2;

huone oli valaistu,; valaise-

va esimerkki,. -tus3.
-u ks. ed.

valaja5.
valakka3 *.
valallinen,.
vala |miehistö -

pl. -mies -.
valan rikkoja, -tehnyt-, -teko.
vala|patto*-. -pattoinen-.
valas -aan -^.
vale2® () /., -; (yhd.),, -; saada jku
kiinni valeesta, |,-2 .

valeh|della* 2
, -; -^; ®,

-, -telija3|2, /. -.
vale

|

ikkuna .
-kauppa
t., -kuolema-, -kuollut-. -kuva -. -kyynelet pl.-

pl.



valella 491 valjakko

valella|,-(-; . . . , -); -.
valo

|

nimi ; (kirj.). -ovi, -puku; valepuvussa (oleva),, -pu-
kuinen ks. ed. -tukka na-^.

valhe2 = vale.

valheellinen,-; (väärä) ;
(väärennetty).
-suus4

/.; -
/.

valhetella* = valehdella.

valikoi
|
da

|,-20
;, -(; -; -). -2.

valimo.
valin , -. -kauha -.
valinnainen-. -suus4-

/.

valinta3*.
valio

|

joukko -. -kunta 2
.

valis|taa2 |,-2*2. -tua-
§, ®-

1.;|,-2*^;

valistunut,.
-tumaton*-. -tus3.
-tusministeri -.

valita 2 |,-20
;

(eroitellen), -

(); -, -2[]
2; hänet va-

littiin puheenjohtajaksi,

1.; . jäse-

neksi, ;
valituin sanoin, -.

valitella* ks. valittaa.

valitettava2 co-. -sti -.
valitsija3 .
-mies .

välit |taa2*; (ruikuttaa);
(surkutella).; (jättää valitus) noj-^, -®( akk.); v. päätök-
sestä, .
-taja5; (kanta-

ja).
valitus3,;
(vaikeroiminen) ;; tehdä v. päätök-
sestä, ;
valituksen alainen,-, -aika,-. -huuto-, .
-kirja;-. -virsi (kuv.).

valjaat (-as) pl.
2

;
pan-

na valjaisiin, |,-^; riisua valjaista,|, -^; hevo-

nen on valjaissa,.
valjakko*| , -.



valjastaa 492 valmis

valjas|taa2 |,-2 (-, - . .

;

-);,-^. -tuttaa2* 22.
valjeta1* -Ikenen (sarastaa)

1.; (vaa-

leta), -; (tulla

valkeaksi), -.
valju (kolkko),; (kalpea) -.
valkaisematon*,.
aikai |sta 2, -, -su.
valkama5

/.; -
/.

valkea4; s. ®2-
-kukkainen -.

valkeanihohtava -. -vaara. -ve-

rinen.
valkeus4.
valko

|

apila .
-hiuksinen.
-ihoinen.-, dim. .
-juurikas, -par-

tainen. -pu-
kuinen .
-päinen. -rai-

tainen. -rin-

tainen. -tuk-

kainen. -veri-

nen.
valkuainen ®2.
vallan,;
(sangen).

vallan |alainen (riippuvai-

nen) gen.;

(käskyn-) -

; (alamainen) -. -alaisuus4 -
/.; /.

-himo. -himoi-
nen, -ku-
mouksellinen-. -kumous3 2

.

-perijä -. -perimys3-. -pitäjä5-, .
vallas|luokka, -sääty -.
vallata* -taan|,- t.|,-.; (anastaa) |-, -; (valloittaa), - (--
).

val!at|on*; v.

poika, , -. -tomuus4

/.,^.
valli ( -f). -hauta® ( ).
vallita2

inst.;; tällais-

ten olojen vallitessa,.
valli|ttaa2* |*3, --®. -tus3.
valloillaan, -lleen ks. valta.

valloijttaa2*,- (-); |,
-2. -ttaja5

m. -tus3,-. -tus|retki.
valmis -iin; kaura
on v., ; saa-

da valmiiksi,,-; ei siitä tule mitään
valmista,. -taa2 |-



valmistaja 493 valtaan, -;-, -;-,-, -taja5-
. -tamaton*, -, -tautua*-,- dat.;

(laittautua) ,-22. -tava2 -, -, -te2. -telia ks. -taa.

-telu. -tua
1. -, -

;
r
(kypsyä) |,-. -tus3|-, -;®,-®. -tus|kustaanus -.

-tus|tapa -.
almu.

valo; (loisto);
(valaistus); kynt-

tilän valossa, ;
esittää oikeassa valossaan,-; saattaa huonoon
valoon,,.̂ -ilmiö. -isa-, -kohta .
-kuva 2

,
-.

-kuvaaja. -ku-
vaamo 2

. -kuva-
ta, -ku-
vaus.

valon [arka -;
(valok.). -arkuus-; (lääk.)-/. -heijastus-

., -heijastaja-. -heittäjä-. -säde -
.

valo| , -pilkku, -puoli-.
valoton*.
valo|ttaa2* (valok.) -,- .
-tus3 .

valovoima .
valp|as*-,, .
-paasti, .
-paus4

/.

I valssi (tela),.
II valssi (tanssi).
valta*^ /.; (voima); (herruus);
(valtio); (oi-

keus) -; se ei ole mi-
nun vallassani,; saattaa valtan-

sa alaiseksi,,-^ ; omin
valloin,; hänel-

lä on v., (hän voi) -; (riippuu hänestä) -; (hänellä

on oikeus siihen) -; jouduin
pelon valtaan,; tuli on valloillaan,; antaa
vallan tunteilleen, päästää
tunteet valloilleen, -^; on valloil-

laan, (raivoaa),; (irti) -,; on vallalla,.
valtaan tvm. v:stä vallata.



valtaistuin 494 valtiovalta

valta istuin. -is-

tuinpuhe .
-kirja /.;

valtakirjan nojalla, -; avoin v.,-, -kun-
nallinen.
valtakunnan

|
duuma rocy-, -neu-

vosto -, -raja -.
valta|kunta,-

2
. -maantie, -meri. -suo-

ni .
valtava2;-; v. enemmistö,-, -sti.
valtaus3; -.
valtija3, valtijas -aan -, .
valtikka3*.
valtimo; (suoni)-

2
.

valtio, -apu -, -arkisto.
-avustus = -apu. -kaappaus-. -kalenteri-, -keikaus
= -kaappaus, -kirkko-, -lai-

na .
valtiollinen-;.
valtio

!

lupa 2
. -mah-

ti, -mies -
1..

-neuvos3 -.
valtion; hallinto. -kassa -, -ka-
valtaja. -laitos -.
-omaisuus-, -oppilaitos, -rauta-

tie, -virka.
valtio

|

oikeudellinen--, -oikeus.
-oppi, -pankki.
-petos -.

valtiopäivä
|

järjestys -. -mies-. -päätös -.
valtiopäivät pl..
valtio rahasto;, -rikos-. -salai-

suus -, -sihteeri --. -sihteerinvirasto-. -sää-

dyt /?/., pl.

-sääntö ,
2

. -taloudelli-

nen--. -talous-; (tiede) -. -tiede

pl.

-valta



valtiovarat 495 vanhempi, -varat pl.

pl. m. -velka-. -viisas-,.
-viisaus,-^2

.

valtoi|n,-, -naan,.
valtti*^ . -ässä-.
valtuus4; (valta-

kirja) /.

-kunta 2
;
-

ph; pl.

-mies;
(-aro).

valtuu|ttaa2*-, - .
-tus3.

valua 22 (|, - . .),; (solua) |,
-2 (-, - . .).

valu|rauta - -
.

valuttaa2* ®; (-
tall.) (-).

valvatti*-.
valve2

: olla valveella, valveil-

la, ®,-.
valvo|a,®; (suojella) -; (pitää silmällä) -,. -nta3* ; -, inst.;

-nta|päivä -.
valvottaa2* ^.
vamma,.
vanamo 2

.

vanavesi.
vangin; kuljettaja -. -varti-

ja .
vangilta2 ,- (-); 20^® , -tut-

taa2**^ t.®.
vanha; (ijäkäs) -; (muinainen)-; (vanhanaikainen) -; (kuivettunut) -; V . testamentti,-; vanhan ajan
historia, ;
kuinka v. olet, -? olen kymmenen
vuoden v., ;
vanhin lapsista,; vanhaa lukua,, -; ennen vanhaan,; kaikki jäi van-
hoilleen,; vanhoina päivi-

nä, ; tul-

la vanhaksi,, -.
vanhahko.
vanhakuosinen -.
vanhan [aikainen -aikuinen;.
-näköinen .
-puol(e)inen.
vanha

|

piika .
-poika .

vanhastaan.
vanhem|mat (-mpi) pl. -, - pl. m. -muus4.
vanhempi komp. ;.



vanhentua 496 vapaaehtoisuus

vanhentua*, -;, -; (lak.) -
().

vanhentumisaika
/., .
vanheta1 = vanhentua.
vanhin 2 superL; s.

.; .
vanhoillinen-. -suus4

vanhurs|kas -aan -; v. ihminen -. -kaus4-. -kauttaa2*,
-.
vanhus3^, dim.-®2.
vanhuuden|heikkous -

/. -tuki, -turva-.
vanhuus4

/.; van-
huuttaan heikko,.

vanilli /.; (yhd.) ..
vankasti , ,.
vankeinhoitohallitus-.
vankeus4 -; (sota-) (
-); pitää vankeudessa, -

32 ; tuo-

mita vankeuteen, -*3 -. -laitos-.
vanki*|, /.- ;; (sota-)-,; ottaa van-

giksi, ,. -huone ^.
-la3^.

vankka*;;;.
vankkurit (-i) pl.

pl. .
vannas* -ntaan (laivan-)® .; (auran-)-.
vanne2* ^. -astia, -rauta.
vannehtia*|,-().
vannoja®, -; (teh-

dä vala) |, -2.
-ttaa2* |*2, --® .

vanttera5,.
vanttu* 3

.

vanu; sisustaa vanulla,|, - (-).
vanukas*-.
vanuk|e2* ^. -keinen.
vanunki*; (yhd.)

..
vanu|ttaa2*, -; (tak-

kuiseksi) 6|,-. -ttaja5.
-tus3.

vapa* ;
(ongen-) 2

.

vapaa,;
. käännös, -; vapaasta tahdosta,; päästää va-

paaksi, |,
-*2; päästä vapaaksi,, -*2.
-ehtoinen;
(ehdollinen)-, -ehtoisesti-. -ehtoisuus4 -



vapaaherra 497 vararikon tekijä

. -herra. -her-

ratar* , -kirje. -lippu. -mielinen, -mielisyys4

/. -muurari. -oppilas-; (täysihoidos-

sa) -. -paikka; (maksuton). -päivä, -satama- tpm. .
vapaasti;-.
vapaajsukuinen -, -tahtoinen-.
vapah|dus3; -. -taa2*,^ (-, - . .); (va-

pauttaa) |,
-*2. -taja5 .

vapauden |saiikari -, -taistelu.
vapaus4,, -ran-

gaistus .
vapau|ttaa2* |,
-*2; |, -BÖ-; (päästää)|,-*2. -ttaja5-

. -tua* -, -*2. -tus3.
vapijsta 3

^, -^ (,- . .).

-stus3,-. -suttaa2* ^(, - . .); minua .,.

vapunpäivä ().
vara; (keino)-; (tuki); (omai-
suus) . .; (yhd.)

.; -; varat

pl., . .; elää

yli varojensa,; päästä hyviin

varoihin,; olla

sattuman varassa, -* ; hankkia
talven varaksi,|,- ; ol-

la hyvissä varoissa,; pitää varal-

la, ; sen
varalta että, ,; ole varoillasi,. -amiraali --. -ankkuri -, -esimies--. -hevonen.

varain = varhain.
vara|joukko -, -jäsen .
-kansleri-.

varak|as* --,, -kuus4

/.

varallisuus4 ks. ed.

vara
|
maanmittari --. -mies.

-puheenjohtaja --
m. -rahasto -. -rehtori-. -rikko-, /.;

tehdä v.
}
joutua vararikkoon,* ptt. -ri-

kontekijä
(-aro).

32



498 varoitus

varas* -rkaan . -taa2

2
^,

2^; (-). -te-

lija
3 . -telia-

(-).
varasto ; (-paikka). -huone-. -paikka.
varata (säästää)|,-2 (-, -..); (val-

mistaa), ,-; (pidättää itselleen)|, -33; (pitää valmiina)-
32 .

varat
|
on*, -. -tomuus4

/.

varatuomari--.
varhain, -en.
väri s. ^; a.,.
varikko* tpm. .,.
variksenimarja .
-pesä .

varis3.
varis|ta (irtautuen)|&,-2

^; (sirottuen)-, -, -taa2 |,
-2;| (-),- (-).

varistaa2 |,-.
varje|lla |, -^;|, -^-, -2*2 (jkta jltk.— ), -lus3,.
varjo ( -) /.; (te-

kosyy),; ys-

tävyyden varjolla, -

1. -.
varjoi|nen, -sa2.
varjo|kuva;-, -paikka -. -puoli-; (kuv.) -.
varjostaa2|, -^;
(maal.) |, -^;
(suojaten) |,
-^.

varjostin ; (silmäin).
värjöttää2* == varjostaa.
varkain , -.
varkaus4.
varma,-; (luotettava) -; oletko v. siitä, -? -an. -sti, -.
varmen|nus3. -taa3*|,-^; (vakuut-

taa) |, --.
varmis|taa2 |,- (jkta jstk. —
.); (vahvistaa)|-, -^. -tua -|, -;

2
,
-.

varmuus4
/.;

/.

varoa|, --^ gen.; (peljätä)-, 2^ gen.

varoittaa2*,-^ (-..) (— jkta jstk.).

varoitus3.



varomaton 499 varustautua

varomat|on*.
-tomasti, -to-

muus4
/.

varovai|nen ,. -sesti, -suus4 -
/.

varpaisillaan .
varppi*.
varpu* 3

, dim. -.
varpunen 2

^, dim.®.
varpushaukka -.
varras* -rtaan.
varrella ks. varsi.

varsa® (pl. --
).

varsi3* -rren, -rtta ,
-®2

} ;
(kei-

hään) ^ (pl. -,
-); (kirveen) -

2
;
(saappaan) 2

;

(runko) ^; (kukan)®^ .; (vartalo) -
2

; viikon varrella,; matkan varrel-

la, ; joen varrella,; minkä ka-

dun varrella, -.
varsin , ; -.
varsinainen;
(todellinen)-; (oikea).
-sesti.

varsinkin; v. kuin,.
varsta ^,.
vartalo 2

, ;
(kiel.).

vartavasten.
varteen: ottaa .

}
-

1
,
-® ;

jättää v. ottamatta, -.
varten gen.; mitä v.,? sitä v., -
;.

varteva2;-.
vartija3 2

^,-
(-aro), -sto,.

vartio,.
vartioida,-^.
vartioijoukko, -kunta -, -väki,-; (linnan).
vartoa* 2 (-), -
-;;
(gen.).

varttua* (kasvaa) ®,
-; (kehittyä)-, - ();
(vaurastua) 2

,
-,

varuillaan = varoillaan; ks.

vara.

varus3. -huone, -mes-
tari .

varus|taa2 |,
-*2; (hankkia) |-, -^ (-,
-); (linnoittaa) |-, -^; . jku mat-
kalle,; . aseilla, |-, -2; myymälä on
hyvin varustettu, --. -tautua* |-, -* 2

;
-



varustus 500 vastaanottaja

|, -^ . -tus3; (linnoitus).
varvas*-® ().
varvi /.

vasama5 ^.
vasara5 ®2

}
dim.®; (moukari).

vasaranijälki .
-kalke , -var-

si
2

.

vasaroida^; -.
vaseliini.
vasemjmalla -; . jstk.,; -malle . -mis-

to (), -mistolai-

nen (-aro), -misto-

puolue . -paan-. -pi.
vasen -semman. -kä-

tinen a.; s.-
vasikan |hyytelö -

, -karsina.
-liha, -nahka-; (peitottu)®. -nahkainen-, -paisti -.

vasikka3* ®.
vasituinen (erityinen) -; (alituinen) -.
vaskenikarvainen

gen. -piirtäjä -. -pitoinen. -värinen =
-karvainen.

vaski2
/. -aika •-. -astia, -kattila -. -kausi = -aika.

-kieli .
-käärme®. -lanka, -malmi, -naula --.

vaskinen.
vaski

|

pelti .
-raha -sep-

pä.
vaskittaa2* |,-.
vaski

|

teos .
-valimo, -vihtrilli-.

I vasta.
II vasta (äsken),; (vihdoin) -; (vastedes).
vastaaja5|, /. --.
vasta-alkaja,®2.
vastaan ();
(vastustaen) gen.;

ottaa v. vieraita, |-, -* ;
1

,
-®;

hän tuli minua p. t; mennä
vihollista v.,; minulla ei ole

mitään sitä .,; yöllä

eilistä v., ;
olla jtk. v.,.
astaan lottaa

1
,-®. -ottaja-



vasta a nottumaton 501 vastata

.; (kirjeen-) -. -ottamaton* -
(jllek. —), -ottavainen -
(jllek. -

), -otto;-. -ottoaika -, -ottohuone
(-), -ottopäivä, -sanomaton-. -sanomatta-. -sanominen. -tulija-.

vastaava2,
dat.;

(kaupp.).
vastahakoinen,, -sesti,, -suus4.
vastai|nen (tuleva);
(vastakkainen)-;, -suus4

/.;-
/.

vasta! kanne .
-karvaan .
-kirja .

vastakkain, ;
törmätä .,,^; kuulustella

., *^,®,--;.
-suus4

/•

vastakohta-
/.;.-, -isuus4

ks. vastakohta.
vasta jkynsi: vetää vastakynt-

tä, 1.-

dat. -lahja-; antaa v.,^ .
-lause akk.,; panna, tehdä v.,

(); -, -*2.
vastaleivottu-,. -lypsetty mai-
to , -maa-
lattu.
vastamaa ; vasta-

maata, .
vastamainittu.
vasta|myrkky.
-mäki sx -maa.

vasta|paino ;
vastapainoksi, -

-palvelus, -puolue 2
.

-päinen.
-päivään .
-päätä (jtk.),

gen. -ranta -. -rinta -; tehdä vasta-

rintaa, -
vastas3 .
vastassa: olla jkta v.,-.
vastasyntynyt-.
vastata|, -*
(jhk. — ); (jstk. —); (olla jnk. mukai-
nen) (jtk.— ); v. jkn puolesta,; ottaa

vastataksensa jstk., ,-.



vastattava 502 vauhtipyörä

vastattava2 (kaupp.) nac-.
vastatusten.
vastatuuli -.
vastaus3. -kirje -.
vasta

|

vaikutus 2
. -vir-

ta ; vas-

tavirtaa, .
-väite. -väittä-

jä.
vastedes.
vasten gen.;-

dat.; (varten) gen.

-mielinen, -, -mielisesti,, -mieli-

syys4; (inho) -.
vast 'ikään .
vastine2 ; (vastaus);.
vastoin gen. -käy-
minen,.

vastuksellinen -;.
vastus3 (vastoinkäyminen)-; (vastustus) -; (este) -; tehdä vastustusta, -

dat.; olla vas-

tuksena, .
vastustaa2

1.

dat.;®.
vastustaja5.
vastustamaton* -,.
vastustella ks. vastustaa.
vastustus3 ,

2
. -kyky -

. -puolue -
2

,. -voima -.
vastuu /.

vastuunalainen-; olla v. jstk,. -suus4-
/.

vastuun|vapaa -,, -vapaus-; myöntää jklle

v.,® -.
vasu|, -®.
vati*; (litteä).
vatkata, -.
vatkuttaa2* *2.
vatsa®, ^.
-kalvo -, -neste. -tauti, -vyö -.

vattu*, -hillo-
-pensas-.

vatustaa 2
: käydä ., -^.

vauhko.
vauhti* (nopeus)

/.,^; (kulku);
täyttä vauhtia,; juosta täyttä vauh-

tia,

1. ; lisätä

vauhtia,, --, (astuessa) -
, -pyörä -
.



503 veitikkamainen

vaunu (umpinainen),
(avoin)

;
(rauta-

tie-). -lyhty-. -n
j
ikkuna -

t., -silta

, -t

pl. ks. vaunu, -vaja-.
vauras -aan (varakas)-; (voimakas) -; (täysikasvuinen), -tua (kehittyä),- (-, -); (lujeta)

2
, -; (kasvaa)®.

vaurio®,.
vavahtaa2* ,.
vavista* ks. vapista.

vede2*: pyssy on veteessä,-.
veden [alainen .
-haltia (-), -ja-

kaja. -kalvo, -kanta-
ja. -korkeus-®, -kuljettaja-. -neito .

-nostokone, -ottopaikka-
30

. -paisumus-; (.). -pin-

ta , -pi-

tävä, -puu-
te , -raja

2
. -vetäjä-.

vedos3.
vedota*

|
^ -®.

vedättää2* , 22

t. t. -.
vehje 2*: vehkeet

pl. /.,, - pl. f.

vehkei|lijä3. -Uä

(-),-. -1
pl. /., pl. .,-

pl. f.

vehmaro .

vehmas -aan = rehevä.
vehnä 2, -jauhot pl.. -leipä

1. .
-nen ; ks. ed.

veija|ri ^;.
-ta (-), -;|, -.

veikka* = veto.

veikko* 3
.

veisata (), -.
veis|tellä == -tää. -tely-; -.
veisto (), -koulu, -kuva. -teos-.
veistos3; (puusta).
veistämö /.

veistää2 (posketa) *^,
-; (veitsellä)*; -

1 -;
(taid.), -.

vei
|
su 30

. -suu --.
veitikka3* .,. -mainen-, .



veitikkamaisesti 504 veloittaa

-maisesti. -mai-
suus4

/.

veitsen |kärki -, -pää .
-terä .

veitsi (veitsen, veistä)^,, (pieni) -®.
vei |vata *2, -, -vi

ks. kampi.
vekara3; (poika-)^.
vekkuli; -2.
vekseli^ (pl. -) .;
asettaa v. jkn maksettavaksi,®,®; siirtää v. jklle, -

2^ ;
hyväksyä .,® -, -asetus -. -lomake.

vekselin [antaja -
m. -asettaja ks. ed.

-haltija

ra. -hyväksyjä.
-siirto .
-väärennys -.

velallinen ^; ..
velankuoletus.
velaton* ; hän
on v. mies,.

velho >2,.
veli veljen, 3

; veljen,

|, -, -. -kulta

;
(veitikka). -puoli -

3
.

veljellinen. -sesti-, -syys4 -.
veljeniJapsi|, /.-. -malja: juoda veljen-

malja, , - -,. -poika.
-rakkaus .
-tytär -vaimo®.

veljes3 ;
he ovat veljeksiä, -, -kansa. -liitto -.

veljeys4.
velka* ^; hän on mi-
nulle velkaa viisi markkaa,-; velaksi, .

velkaantua*, -;
velkaantunut,.

velkainen,
velka [kauppa. -kirja -. -kuorma -, -mies -pää, -sitoumus-, -taak-

ka = -kuorma, -vaatimus
2

. -van-

keus -.
velko|a*,--. -ja5.
velkomisjuttu -.
velli .
velloa|,-;
(huljuttaa) ,.

veloittaa2* (-) .



veltostaa 505 verho

veltos|taa2 , - -;|, --, -ti, -tua-^, ^;|, -; veltos-

tunut,, -tuttaa 2* ks.

-taa.

veltto*,-. -us4
/.

velvoi|ttaa2* |,
-*2. -tus3

/.,.
velvollinen ,.
velvollisuuden |tunne? -tunto.
velvollisuus4 /.,.
vemmel* ^.
venakko* (-
).

vene2
, -huone, -laituri -/,(). -mat-

ka .
-mies. -valkama.

venhe2 = vene.
venonen®.
ventovieras -.
veny|ttää2* |,
-^. -tys3 (kuv )-

111
, -vainen-. -väisyys4-
/. -ä,-^; (hikoa) 3^.

venäh|dys3

( )
, .

-tää2* ,-.
venäjä ; pu-

hua venäjää, -.
venäjän |kieli .
-kielinen, -. -usko-.

venäläinen.
venäläis|tyä, -; -
näläistynyt,. -ty-

minen. -tyttää2**^ ptt.

veran [kappale .
-kutoja.

verbi.
vereenitahraantunut, -tah-

rattu.
verenhimoinen-, -imijä (kuv.)-. -kierto-. -lasku.
-myrkytys -, -pisara .
-puute ,. -salpaus, -sekainen-, -sylky-, -syöksy -.
-vuodatus.
-vuoto. -vä-
hyys.

veres3; (uusi) -.
vere|ttömyys4 .
-tön*, -

% -vyys4-; /. -vä2; (punakka); (terve) -.
verhiö (bot.) .

verho; (peitto); (vaatetus).



verhoilija 506 verrattomasti

-ilija3. -ta no|-, -; (päällys-

tää), (-
); ( :);
(pukea), ®.

veri3 /.; olla veressä,; tulla vereen.; periin

syöpynyt, .
-haava, -heimolainen.
-heimolaisuus4, -kosto-. -löyly^ (g. pl.

-),. -mak-
kara .
-mustelma. -,,.
-pilkku .
-pisara , -punai-

nen, -suoni (-),, -tah-

ra , -tulva, -vihollinen.
verka* ®2. - -, -kauppa. -pakka, -takki. -tehdas.
verkalleen,.
verkkainen, -.
verkko* ^ /. -lanka. -pallope-

li-.
vernissa.
vero

;
^ /.; jnk.

verosta, , -hinta. -kappale

, -lippu
32.

verollejkirjoitus, -pano.-pantu-;-.
veroluettelo -, -maa.
veroni alain e n ,.
-kantaja -, -kanto -, -maksaja, -maksu -.

vero|parse)i -
^. -raha. -talo.

vero|ttaa2* |, --^ () ;|, -. -tus3; -.
vero|vapaus, -äyri-.
verrannollinen-; (suhteellinen) -, -sesti;-. -suus4-

/.

verranto*.
verra|ta*,-^
(jhk. — .). -ton* -,.
-ttain, -tto-

man;,, -ttomasti-.



507 vesisuihku

versoa|,-*2-.
versta(s) (-).
verta*: minkä verran,-; sen verran,;
jnk. verran,; sa-

man 1. yhden verran,-; monin verroin, -; metrin verran,; vetää vertoja jklle,; hänel-

lä ei ole vertaansa,.
vertai |levä2.- .
-hi.

vertainen;-; s. (g. pl. -),^; he ovat toistensa ver-

taiset,.
vertauksellinen -.
vertaus3; (kerto-

mus),-
2

;
puhua vertauksin, -.

-kohta .
-kuva 2

;
(edus-). -kuvallinen-;.

veruke 2*.
veräjä2

pl. . ().
vesa; (lapsi) ®.
-kko* 2.

vesi5 veden§; vesissä sil-

min, -. -ajo: vene on vesi-

ajolla, -. -allas. -amme. -astia, -eläin -

, -jakso -, -johto.
-johtoputki, -jättö(maa)-, -kaari.
-kasvi .
-kannu -, -karahvi( ), -katto.
-kauha . -kau-
hu /. -kirkas, -kloset-

ti. -korvo. -kouru-, -kulkuneuvot
pl. -, -kuoppa .
-kupla .
-lasi .
-lintu , -läm-
mitys .
-lätäkkö, -matka-, -meloni -. -myymälä -, -mainen.-,, -oi-

keus , -paran-
nus , -paran-
nuslaitos.
-patsas .
-peräinen, -pi-

sara , -pullo

t., -putous.
-pyörre. -rakko, -rikas, -rokko -, -sade^
. -saha -. -sanko 2.

-stö , -suih-

ku ;.



vesisäiliö 508 vetää

-suoni , -säi-

liö,.
-tauti , -tautinen, -tie, -teitse -,. -tuJva-. -tynnyri; .
-vaaka. -velli-, .
-viiva 2

. -voima, -väri-.
vesoa , *^.
vesuri^ .
vetelee,.
vetelen

|
tijä

3 |2, /.-. -tiä* ().
vetelys3^,2.
vete|lyys4 /. -lä5; (upottava) -; (vetinen);
(.), -löittää2*-, -. -löityä*^,®-.

veti|nen,-. -syys4 /.

veto* (ajo) ,;
(uho)^; (uunissa); (veikka) tpm.
.; lyödä vetoa, 3^, ;
mitä panet vetoon, -,, -hihna-®, -härkä.

vetoinen ( -
); kolmen litran v. astia,-; tämä huone on hy-

vin v.,.
veto

|!
juhta .

-laastari -, -palkka. -solmu, -voima -; (.)-
/.

vettyä* (kyyneltyä)-
^, -; (tulla kosteaksi), -; hänen sil-

mänsä vettyivät, -.
veturi,.
-| kuljettaja .
-n

|

lämmittäjä .
-talli .

vety*. -kaasu -.
vetäistä , -* ptt.

vetäytyä* ,-^ (jstk. — -
); (kieltäytyä)-, -*2 ;
(etäytyä) |,--2 .

vetää2* ^^, -; -, -; (laahata) -
22 (- . .), -; (sisäl-

tää)|, -*2 (); . kello, |*2,-®; magneetti .
puoleensa rautaa,()-; . ulos,|,-; . yhteen l. kokoon,|, -^; . saap-
paat jalkaan,^-; v. ylös, alas

lippu, 1
,
-® t.



viallinen 509 vieras

|, -*2;
he vetävät yhtä, ;
astia v. kolme litraa,-.; (vai-

vainen).
viat|on*,-, -tomasti |,
-, -tomuus4|
/., -.

viedä vien (johtaa)*^
tm., ® jm.,

ptt.; (kuljettaa) *^,®,; (kantaa)*^, ®,,
(ottaa) 2^ (-),®; (riistää) 1

,-®; (pois) |*2,-®; tämä viepi paljon

aikaa,.
viehke|ys4 /^-

/. -ä4, -;.
viehä|ttyä* ,

2^ (- . .) (jhk.

— .); *^,® . -ttä-

vä2; -;.
-ttäväisyys4-

/.;

/. -ttää2*|, -^;, 2^ (- . .);|, -2*2. -tys3;.
viekas* -kkaan, -, -silmäinen -. -telia, -;, -.
viekk |aasti ,.

-aus4
/.,-.

viekoi|telia*, -ttaa2*|-, -^;|,
-^; . jtk. jklta,-. -ttelu -, .
-tus3.

vielä; (lisäksi); mitä ., ,.
viemäri t.-.
vieniläinen.
vieno (hellä), (hil-

jainen), (heikko)-.
vienti* ,.
-kauppa -, -tavara -. -tulli -.

vieraanvarainen-. -suus4.
vieraantua* |, --

(jstk. — );|, -^.|11*^, -, -lu. -lu
|
näyttelijä -. -lu|puku-. -lu|kortti-, -silla. -sille .

vieraksua gen.,^ gen.

vieras -aan, .; -; s. |£ ., f.-; (kävijä)|
., f.-; (tuntematon)|®, /. -®;
olla vieraissa, -; käydä vieraissa,-; mennä vie-



vierashuone 510 vihamielisyys

raisiin,, -; v. mies (todistaja),

ra. -huone, -ka-

mari, (-), -kie-

linen t. -; . sana,-, -käynti.
-maalainen.
-maja. -pidot

pl.^ ( -) -sukui-

nen .
vierastaa2 gen.,^ gen.

vieras'uskoinen -. -varainen-.
viereen: jkn ., ;
hän istui viereeni,.

viereinen nö-;;-.
vierekkäin.
vieremä2.
vieressä gen.

vieretysten = vierekkäin.

vierimäinen, -.
vierinkivi.
vieriskellä.
vieritse gen.

vierittää2* tm., -
*** jm.,*^ ptt.;

(sisään) |, --
*2; (ulos) -; (pois)

-; (alas) -; v. syy loisen

niskoille,^.
vieriä |, -*3,*^; ks. ed.; (ku-

lua) |*2, -®;
vuosien vieriessä, .

vieroa gen.

vieroittaa2*|, -§
(jstk. — gen.) |-, -* gen.

vierre2*.
viertotie tpm. .,-.
viertää3* ks. vierittää.

vieruskumppani®.
vierähtää2* ,-*$.
viesti /.

vietellä|, -^;|, -*2.
vieteri.
viette|lijä3 .;

. -lys3-,.
vietti* (-
).

vietto*.
viettä|vyys4 /. -vä2.
I viettää2* (juhlallisesti), -; (kulut-

taa) |*§, -®.
II viettää2* .
viha /.; ;; vihoissaan, -; olla vihoissaan jklle,*^ ; olla

vihan vimmoissa,; minun pisti vihaksi,.
vihaaja5 ;^.
vihai|nen; (ilkeä), -sesti.
vihamieli|nen,

-sesti-. -syys4-
/.



vihamies 511 vihollinen

vihamies ;
vihannekset (-nes3

)
pl. -

/.,, - pl. f.

vihanneskauppa, -kauppias -
-liemi .

vihannoida, -.
vihanta2*; -.
vihapäissään .
vihas|tua *^, -
(jklle jstk. —
); vihastunut, -; vihastuneena, -. -tuttaa2* *^,
-.
vihata*; hän on
kaikkien vihaama, -.

vihavoida^.
vihdoin; vihdoin-

kin,-.
viheliäinen; (onne-
ton),;
(mitätön); (ka-

tala); (kehno)-,; -syys4 -; /.

vihe|llellä*.
-Uin* ®2 -llys3, ®2. -Itää3*

|*2, -; alkaa .,*^; . jklle,-*^.
viheriä3(inen).
viheriöidä; alkaa v.,.
viher|tävä2 .
-tää3*.

vihi: saada vihiä jstk.,-, - ; mi-
nulla ei ollut vähintäkään

vihiä siitä, .
vihin tvm. v:stä vihkiä

.;

vihityttää2*® 1.
2^.

vihjaus3.
vihki- (yhd.),; mennä vihil-

le, 1. -.
vihkiminen; (lai-

toksen).
vihkimäkaava.
vihkisormus, -vesi ,
vihkiä*, -.; (siunata) [-, -2*2; (papiksi), -2*2 (); (maisteriksi

. .)|*£,-®
.. .

vihkiäiset (-nen) pl.-;.
vihko* /., ;

(painotuote); (kuk-
ka-). -ittain-.

vih|laista ^ krm.
-laus3

/. -loa*;®.
vihma ^. -sade
ks. ed.

vihneet (-ne 2
)

pl. /.;

(akanat).
vihoittaa2*^.
viholainen (nokkonen) -; (muurahainen)-

2
.

vihollinen ra.,^.



viholllsmielinen 512 viimeaikainen

vihollismielinen -.
vihollisuus4 /.

vihoviimeinen no-; (huonoin)
t..

vihreä4.
vihreän

|

harmaa -. -sininen.
vihreävarpunen.
vihta*. -sauna -.
vihtoa*, -.
vihtrilli.
vihuri .
viidakko*.
viiden

|
istuttava -. -kertainen-,.

viidenneksi .
viidennes3 .
viides2 -ennen, -kym-
menes (gen. viidennenkym-
menennen).
-luokkalainen^ t..

viidesti .
viidestoista (gen. viidennen-

toista).
viihdy

|
teliä*;, -ttää2* |-, -; (uneen)|, -.

1 viihtyä*|,--
®; -

(-.); hän ei viih-

dy maalla,.
viikari.
viikate2*^. -k vasin-®. -mies^ m.
viikinki* . -retki.

viikko*; tällä viikol-

la, ; vii-

kon varrella, ;
viikoksi, ; joka
v., . -kat-

saus .
-kausi () .
-lehti -, -määrin -, . -palk-

ka .
viikoittain -.
viikonpäivä .
viiksi2 ^. -käs* -kkään, -tön*.
viikuna5; (kuivana); -nlehti -. -puu.
viila ®. -n|puru, -ta; |,-^.
viileke2* (kaista)

;
(housun-) -

.

viileskellä.
viile|ys4, -ä4-,.
viili.
viiltää3* *; (poikki)|, -*.
viima.
viime tpm.; (ku-

lunut), -; . vuonna, -; . aikoina,, -aikai-

nen: viimeaikaiset tapahtu-

mat, -.



viimein 513 viisi

Tiimein; vihdoin

v.,-.
viimeinen; (ääri-

mäinen); (myöhin); v. tuomio,-; viimeisen edelli-

nen,; v. hin-

ta, ; viimeis-

tään viikon kuluttua^.
viimeiste|llä |,-; -, -;-, -., -Jy -

. -.
viimeksi (lopulta);
(lopuksi) ;
(viimeisen kerran) -.
viimekesäinen .
-viikkoinen-. -vuotinen-
*, -öinen.

viina ,, -hulluus
, -kauppa, -mäki.

viinanianniskelu-, -polt-

taja. -poltto -.
viinajpolttimo -. -päissään. -ryyppy, -vero -.
viini bhhöZ. -kauppa, -kauppias-®. -kellari -. -köynnös-, -lasi-

.

viiniläinen = vieniläinen.

viini
|

pullo (tyhjä)-, (täysi) -, -rypäle-. -sato -, -tarha-.
viinuri,^ .
viipale2®2 .

viipurilainen s. -; ..
viipymättä.
viipyä* (vakailla) |-, -; -;; (jäädä)-^, ®; (oles-

kella)
|

, -.
viiri 24

-; (nauhamai-
nen).

viiriäinen 24
-, (naa-

ras) .

viiru^, dim. .

-inen; -, -silmäinen -.
viisaasti,-.
viisari ().
viisas -aan,,,, -sil-

mäinen .
viisaste|lija3 ^,. -lla,-2. -1-.
viisastua, -; -,®.
viisaus4" /.; -tiede

2
.

viisi5 viiden^ (-), koll.^ (-); meitä oli

v., 1.; välitän siitä

33



viisikerroksinen 514 vilahdus

c\, .
-kerroksinen.
-kertainen.
-kulmainen.
-kulmio.
-kymmentä (gen. viiden-

kymmenen) .
-kymmenvuotias-. -luokkainen -, -naulainen-. -päiväinen, -sataa (gen.

viidensadan). -ta-

vuinen, -tois-

ta (gen. viidentoista) -, -toistavuotias-. -tuhatta
(gen. viidentuhannen). -vuotias, -vuoti-

nen.
viisto; viistossa, viis-

toon,,.
viistää2 *^; (laahata)^.
viitata* (osoittaa) -, -*2 ;
(viuhtoa) |, -^;
(antaa merkki) ^,® ; (tarkoittaa)|, -^ akk.;

(vedota) , -® akk.
viitoittaa2* (-),-.
viitonen 13

.

viitsiä: en viitsi lukea,

1. ;
kuinka sinä viitsit sinne

mennä,.
viitta* 1. ^; 2. (puki-

ne); /.;^.

viittailla ; ä:^. vii-

tata.

viittaus3 (merkki) ;
(puheessa); (kädel-

lä).
viiva ^; 2

.

viivaamaton* -.
viivanalainen.
viivata (-), -;*^, -.
viivoi|tin*^, -ttaa2*

(-), -.
viivyke2*

.

viivytellä*, -; ks. seur.

viivyttää2* |,-32.

viivytys3 ;-®.
viiväh|dys3

f
.

-tää2*; (vii-

pyä)® (ptt.).

vika* (puute)®;
(pahe) ; (vamma); (syy) ^, -; missä on v., -? vika on minussa,; mennä vial-

le,*, -.
vikaantua**, -;|, -*2.
vikapää.
vikistä 3^.

vikke|lyys4, -
/. -lä5,,.

vikla.
vikuuttaa2* |,
-*2.

vilah|della*, -. -dus3; (rä-

pähdys) ; vilahduksel-



vilahtaa 515 villikissa

'
ta,. -taa2* |-^, -2.

vili|nä3. -stä -
22.

vilja (pl.
f
-)-, -aitta -. -kasvi -, -kauppa, -kauppias -®. -laina -.

viljalti.
viljanjhankinta-. -hankkija-. -hinta. -korjuu. -kylvö -. -näyte .
-puute .
-tuonti . -vien-

ti .
vilja|säkki -; (tyhjä) -. -tulli-. -vainio,. -vuosi.
vilja|va2 (hedelmäll.)-; (satoisa)-, -vasti, -vuus4

/.; -
/.

viljelemätön*-.
viljelijä3®.
viljellä|, -;
(käyttää) |,-^; . maata,-

1.
viljelty, -lys3

,. -lyskasvi. -lys-

maa .

vilkaijsta 2 ptt. -su.
vilkas* -kkaan, -,,;
. mielikuvitus, -; . kauppa,-; . liike,-. -liikkei-

nen . -luontoinen,.
vilkas |tua |,-^. -tuttaa2* -, -.
vilkkaammin, -.
vilkkaasti ,-;, -kaus4-

/.; (eloisuus) -
/.

vilkkua*;.
vilkuttaa2* silmää |,
-^.

villa^ /. -huivi-.--, -kangas -. -kehräämö
3^, -koi-

ra^ (pl. -) . -lan-

ka^ /.,; (kirjaus-).
-paita .
-sukka .
-tavara .
-teollisuus -.

villava2.
villi a.; s.|2 .,
/.- . -eläin ,, -ihminen^ .

villiintyä*, -; vil-

liintynyt,.
villikissa .



villitsijä 516 Vipusilta

villi |tsijä 3 ra.

-tys3. -tä 2-, -2*2. -ytyä*
= villiintyä.

vilpas* -ppaan,. -tua^,®. -tut-

taa2*|, -^.
vilpilli|nen; (viekas); (kavala) -, -sesti;;, -syys4

/.;.
vilpistellä ;
(petkuttaa) |,-.

vilpi|ttömyys4

/.; /. -ttömästi; , -tön*; (rehellinen); (suora).
vilpoi|nen,-. -suus4.
vilppi*.
viltti* .
vilu; minun on v. I.

olen viluissani, -, . -inen -. -staa2^; minua
v. ( värisyttäen) ,

-; v. itsensä,-*§. -stua |-, -*2. -stus3, -tauti-
®. -ttaa2*: minua .,; (puistuttaen) -.

viJvak|ka3* ,. -kuus4.
vilvoitella*-, -*2. -ttaa2* -, -*2; |-, -*2.

vimma,-, /.; olla vim-
moissaan, ;
taistelun vimmassa, -; joutua vim-
maan, *§. -päi-

nen,.
vimmastua *2, -;*^®.
vimma|ttu*, -, -tusti.
vingah|dus3. -taa 2*

kr.
vinguttaa2* ,-; v. viulua,.
vinha (kova); (no-

pea); vinhaa vauh-
tia,,.

vinkaista == vingahtaa.
vinkua* 3

^, -
3^.

vino,; vinossa,

vinoon, ,, -kir-

jaiminen, -kul-

mainen, -sil-

mäinen, -sui-

nen.
vintti* = ylinen.

vinttikoira .
vintturi.
vioi|ttaa2* *, -;|, -*2. -t-

tua**, -; -, -*2.
-tus3.

vipu* ^; (kaivon); (nostoraana)-; (ansa) -®- -kone, -silta.



virallinen 517 virkaloma

vii a lii
i
non; v.

syyttäjä,,-, -ses-

ti, -suus4-
/.

viran lomainen;
viranomaiset pl. ^
pl. -sijainen, -toimitus -, -toi-

mitusaika.
virasto -,; (viran-

omaiset)^ pl.

viraton* 1.,^; (kelvo-

ton).
vire2

: hana on vireessä, -; vetää hana
vireeseen,*^,-®; jousi on vi-

reessä, ; pan-
na asia vireille,*^; vireillä oleva kysy-

mys, BO-.
vire|ys4/.;-

/. -ä4 (vilkas); (puuhaisa).
virhe2

;
(hairahdus)

/.

virheellinen ;
(väärä) .
-sesti, -syys4

/.; -
/.

virheettömyys4-
/.; /.

-ttömästi ,, -tön*-; (oikea)-

; (nuhteeton) -.
virike2*,-.
viri|ttäjä5 (mus.)-. -ttää 2* (sytyttää) |-, -^; |-
*3, -® ();
(mus.), --; (pingoittaa)-, -^; (asettaa) |-, -; (hana)*^,®, -tys3;;
ks.

r

verb. -tä,-22.

virka*^ /.; (pal-

velus) ; (paikka)^, (toimi); ol-

la virassa,^, -;; hänellä ei

ole virkaa, ;; viran puo-
lesta, ; sillä ei

ole mitään virkaa, -, -aika.
-ansio .
-arvo. -asema -. -asia. -edesvas-
tuu -

/. - .

-heitto, -huone-, -. -iiija3; -. -into. -kieli-. -kirje -,-. -kumppani-®. -loma .



virkaluettelo 518 virvatuli

-luettelo -. -matka, -mies-. -mies|ura -, -puku,.
-pukuinen. -rikos-. -teitse-. -toi-

menpide -. -toimi. -toveri-®. -ura -, -vala,-, -valtainen*, -valtai-

suus-!,, -vapa-
us. -veli-®. -velvollisuus, -virhe -® ^. -vuosi.

virkata* *^, -.
virke |ys

4
, -ä4 ks. vire|ys, -ä.

virkistys3, pe-
2

. -juoma-.
virkis|tyä |,-^; |,-^. -tävä2-,-. -tää2 (raitistaa) |-, -2; (elähyttää)|, -^; (voimis-

taa)|, -^.
virkkaus3.
virkku*,.
virkkua.
virkoon tvm. v.stä virota.

virma,.
virna .

virniste|lläj.
-lijä3. -ly -.

virolainen s. |®, /.-
; a..

virota* -rkoan |,-®.
virpa*; (vitsa) 3

.

virran
|

johtaja, -katkaisija-. -uoma. -sulkija

virrata* -taan 22

(-..); |,-22 (-. .);.
virren

|
lukija.

-tekijä ®.
-veisuu.

virsi -rren, -rttä ®2,
3®. -kirja.

virsta ^, -patsas -.
virstoittain.
virsu ®^.
virta* 3

-; (virtaaminen); (fys.); myötä
virtaa, ; kyyne-
lensä juoksivat virtanaan,.
-hepo . -paikka^.

virtainen,-.
virtaus3.
virtsa 2.
virttyä*, -.
virua 3^ (-);.
viruttaa2* ks. huuhtoa &
venyttää.

virvatuli.



virvoittaa 519 voidella

virvoittaa2* |,-2
-; (vahvistaa)|-, -^.

virvoitusjuoma -.
virvoke2*,

t. -().
visa /., . -,, -koi-

vu , -päi-

aeu.
viser|rellä*,®.
-rys3, ;
-tää3*, ®.

visiiri 2
- .

viskaali.
viskata|, -*; -,.
vispi|lä3 , -löidä-, -.
visva, 2

.

viti*.
viti|nä3 2

-, -stä -
32

-;
32

-.

vitjat pL^ /., dim.-
.

vitka|, -lleen ks.

ed. -illa ks. -stella. -Uinen, -stelija3 -. -stella,-;, -, -stelu-.
vitsa ,

3
; antaa

vitsaa jklle, 22
- (- . .),- ; hän sai vitsaa,.

vitsaus3 2
-,.

viuhka 2^.

viuhtoa* (- 1.);.
viulu , -niekka, -

|

jousi -

® 2
-. -nlkieli. -n|soittaja -, -

|

soitto.
vivah|dus3 ®; -; (kaltaisuus),, -taa2* (väristä),;
(jhk.) *^,-

akk.; se vivahtaa
punaiseen, punaiselle,,.
vivuta* 1

,
-®.

vohveli
;

(yhd.) ..
I voi interj. ! ! !
II voi ^. -astia-.
voida voin 2

- (- . .),; (terve-

yden puolesta) 2
-,-; en voi olla sanomatta,; en voi

asialle mitään (tehdä),() -; voipi olla niin,-; voiko
tämä olla mahdollista, -? olen

tehnyt voitavani, ,; kuinka voit,?; voin tänään
paremmin,.

voide2* /.; on hyvässä
voiteessa, .

voidella* *, -; |-, -*;-, -*; (päälle)

-.



voidritteli 520 voitelu

voidritteli®.
voih {kata , ;) 2

£). -kia ks. ed.

voi
|

kauppa -. -kauppias-. -kimpale2-®2, -kirnu-^. -kukka -. -leipä,. -lei-

pä [pöytä .
-liike .
voima2; (mahti)

/.; (valta)^ /.; (vä-

kevyys) /.; (kyky)

/.; olla hyvis-

sä voimissa, ;;
voimien mukaan, -; olla voimassa, 1, -; päästä lailliseen voi-

maan,^ -; kaikin voimin,.
voimak|as*-,,, -; (ravitseva)-, -kaasti, -kuus4, /.

voimakone .
voimallinen; ks. voi-

makas.
voimalähde .
voiman |koetus -, -ponnistus, -siirto -.
voima[peräinen -, -sana -.

voimassa [oleva -, , -pito.
voiniatjon*,-. -tomuus4,

/.

voimiste|iija3. -11a,-.
voimistelu, -har-

joitus -, -kilpailu-. -n|-

pottaja -, -näytös-. -pu-
ku -. -sali-! . -sauva -, -te-

line! -.
voimistua, -;
(toipua) |,-.

voinen.]
voinkirnunta -.
vointi* (terveys);
(kyky).

voin
|

valmistus-, -vienti, -vientiliike-.
voipu|a*,--
2; ptt. -mus3; /.

voi|pytty .
-rasia , -taikina.

voitaa2* ks. voidella.

voitelu; viimei-

nen v., ; an-



voitokas 521 vuokramaksu

taa viimeinen v.,-.
voito|kas* -kkaan, -Hinen. -kkaasti.
voiton|himo.
-himoinen-, -merkki -. -palmu -, -portti, -saaja

ra. -seppele -. -varma.
voitta|a2* |,-2*2;|,-;
(olla etevämpi) |-
*2,-®.;
(pelissä . m.),; (kaupassa) |-, -®; hän voitti

kaikkien suosion , --; aikaa voittaen,; hän on voitta-

nut jutun,. -ja2 m,
-maton*, -.

voitto*; (arpajaisis-

sa); (liikkeessä)^; saada v. jksta,
3
**

instr.; myydä voitolla, -. -huuto. -isa2 -. -kulku-. -osuus; (jako-

osinko). -portti.
-puoli. -retki -

. -ri-

kas. -saalis, -silla olla^, -tili -.
voivo| ttaa2*; (valittaa), -tus3.
vonkua*.
vouti*; (työväen)-

m.
vuodattaa2* ,-2 (- . . ., -).
vuodet* /.; joutua

vuoteen omaksi,®; olla vuoteen oma-
na, 3^ .
vuoden {aika .
-mittaan .
-tulo, -vaihe -; vuodenvaiheessa,.
vuohi3^; vuohen, |,
-, -.
vuoka2*.
vuokko*.
vuokra2 ®2; (maan); (esineen);
(maksu) ;;-; antaa vuokralle,^, ®; |-2, -® ,; ottaa vuokralle,, t..

vuokraaja5; -
.

vuokra|aika 1.,, -hevonen, -huone, -maksu,;
t.



vuokralainen 522 vuorottelu; -lainen;®2. -sopimus-
t. -.

vuokrata (kiinteistö) -
(-#), -; 2

2,®; (hyyrätä) -
1

, -®; (käytettäväk-

si) 2®2
-,® -.

I. vuoksi2.
II. vuoksi gen.,

gen.; ks. tähden.
vuolas -aan.
vuolejksia, -skella-,.
vuoliainen.
vuolin .
vuolla (veitsellä);
(kynää)^, -.

vuolle2* 2
-.

vuolukivi -.
vuona2.
vuono,.
vuora|ta (sisusteella) |-,- ()(); (laudoilla)|,-()(). -us3;® (). -us|-

pahvi .
vuorenihalkeama -. -haltia .
-harja ®2

-.

-huippu .
-juuri , -kuk-
kula = -huippu, -neito-, -rinne, -rotko.
-sola, -vieremä -.

I. vuori 13
, -kan-

gas®, -lauta-®.
II. vuori3 §; (kallio)

3
-, -hallitus. -ilmasto -. -insinööri. -jono. -kaivos -, -kansa -
pl. -linna -. -,-, -maa -, -malmi .

-mies. -saarna. -seu-

tu = -maa. -sola.
vuoristo pl.; (-seutu), -asukas,®2

-.

-ilmasto .
-lainen 02

-.

vuori
|
tasanko.

-teollisuus -, -tykistö. -työmies -.
vuoro /.; (pelissä)^; vuoron mukaan,; kukin vuorostaan,;
toisin vuoroin,.

vuoroi|lla

(-), -lu ie.

-ttain .
vuoro|kausi,- pl.

/. -kautinen .
-keskustelu. -pu-

helu ks. ed.

vuorote|lla*

(-^). -Ilen .
vuorottelu.



vuorovaikutus 523 vähempiarvoinen

vuorovaikutus-. -viljelys-.
vuosi5 vuoden (pl. - 1.

-); ( . . jälkeen); tänä vuonna,; joka v. , ;
toisin vuosin, -; hän on minua vuotta

vanhempi,; vuodesta vuo-

teen, ;
vuosi vuodelta,; hän on viiden vuoden
vanha, ;
vuonna 1866,

, -juhla -,,-, -kausi 1.; vuosikausia,; ei vuosi-

kausiin,. -kerta. -kertomus -. -kokous-. -kymmenen. -lippu. -luku,, -maksu -, -neljännes, -palkka -, -palvelija. -päivä, -sata.
-sataisjuhla -, -sato, -tili -.

yuosittai|n,-. -.
vuosi

|
tuhat .

-tulo . -tut-

kinto .

-työ , -voitto.
vuota2*.
vuotaa2* (vuoti 1. vuosi)

22 (- . .);|,-22 (- . . .); ;
(tihkua)^.

vuotijas -aan, --,-; viisivuotinen,.
vuoto* /.

vuotui|nen,-, -sesti.
vuovata.
vyyh|din*, -ti*-®2. -tiä* 1. |-, -.
vyö^,.
vyöhyke2*,.
vyö|riä *^, -, -ry. -ryttää2**^,
-; |, -*2.
-ryä*^, -; (alas), -*2.

vyöttää2* |,
-*; |,
-*.

vyötäiset (-nen) pL 2
,.

vyötä|re2
, -rys3 ks. ed.

väen|lasku -. -lisäys. -tungos®. -tupa

(-).
väestö,-.
väheksiä = vähäksyä.
vähemmin.
vähemmistö.
vähempi komp.;, -arvoinen; -



vähempilukuinen 524 vähäpätöisyys

. -lukuinen, -varai-

nen .
väheneminen.
vähennettävä2

(-aro).

vähennys3 ;
(poisto); (alennus)

, -lasku.
-merkki .

vähentyä* ks. vähetä.
vähentäjä5 (mat.)-

(-aro).

vähentämätön* -.
vähentää3* ,~2;,;
(mat.) |, -®;
(alentaa) |, --*. (supistaa) |-,-2*2.

vähetä1 ,-^;,-;, --*.
vähimmin ;
mitä ., -.
vähin 2 sup. ,, ;

1.; ei

vähintäkään, ;
vähintään(kin) , -

1. .
vähitellen,.
vähittäin ,; myydä .,-.
vähittäiskauppa,, -mak-
su ;
ostaa vähittäismaksuun , -

. -myyn-
ti .
vähyys4

/.; (niuk-
kuus) /.

vähä2 ,,; (niukka)-; ei vähääkään, -, ,; vähän päästä, -; vähätpä siitä, -; olla vähissä va-

roissa, 1-; minulla on
rahat vähissä, -; olin vähällä

pudota,; vähissä hengin (ole-

va), ; vähät

siitä, , -arvoinen; (hinnasta); (mitätön).
vähäi|nen; (mitä-

tön), -sen -,.
vähäjärkinen;.
vähäksyä -

t..
väli

|

kuuloinen.
-lahjainen .
-lukuinen.
-lukuisuus -

/. -mielinen-.
vähän,; -;; .
parempi,,-; v. myöhemmin,.

v ähä
|

puheinen-, -pätöinen-, -pätöisyys-



vähäuskoinen 525 välikappale

/. -uskoinen -, -varainen-;. -varaisuus4

/. -veri-

nen, -veri-

syys4. -väkinen,.
väijyljä5 .
-ntä3*. -s:

olla väijyksissä,. -ä|,-2 (-...); 1.*2 .
väis|tyä^, -;

1
,
-^;^,®, -tää2 (tor-

jua) |, -*2;
vrt. ed.

väi|te 2*; (-lau-

se). -teliä* -; (kiistellä) -. -telmä2. -ttely; (kina) .
-ttämä 2 , -ttää2*;,-; (vastaan) |-, -*2.

väitös3. -kirja
2

. -tilaisuus.
väke|vyys4

/.;

(voima), -vä2;
(voimakas); väke-

vät juomat, -.
väki2* (kansa); (mie-
histö) pl.,;
(.); (voima), -joukko (-
), -juoma -. -juomakauppa--, -luku .

-multa. -nainen, -näisesti, -pakko-. -rikas.
-rynnäkkö. -sin,, -valta. -valtainen-, -valtaisesti -. -valtaisuus4,. -viina. -viinatehdas-. -voima-.

väkkärä5®.
väkä2* ; -®2.
väli ®; (etäi-

syys);-; (erotus) ;
(vaihto-); (suhde); vähän väliä,; niillä ei ole mi-
tään väliä, ; en
pidä siitä väliä,;; ei sillä ole vä-

liä, ; antaa
väliä, ;
olla hyvissä väleissä,. -aika;
(teatt.). -aikainen, -aikaisesti-, -asema-. -aste -, -hetki.

väliin (joskus); jnk.

v., inst. -tulo-.
väli|kansi .
-kappale;.



välikatto 526 vältellä

-katto®2. -kauppa.
-kauppias.
-kirja. -kohtaus

2
. -kysymys -

-käräjät pl. --, -käsi-; (tukaluus)-. -lause -. -lehdittää2* -, -® (), -lehti.
välille: jnk. v., inst.

välilli|nen, -sesti.
välillä: jnk. v., inst.;

v. oleva,.
väli

|
matka, -

2
. -merkki. -mies-. -muoto-. -mainen-;.

välin: sillä \, .
j

väline2; välineet pl.,

pl.

välinen -
inst.; (keskenäinen); vuorten v., -;

poikain v. kina,.
välinpitämättömyys4-; /. -ttö-

mästi; -; -tön* *-; (huoleton).
väli|pala 13

, -puhe. -päätös-
2

. -rauha.
-seinä®.

väli|ssä: jnk. v., inst.

-stä: jnk. v., inst.

välitila -.
välitse: jnk. v., inst.

välit|täjä5 ;
(Hik.); -. -tää2*,; (huo-

lia)* .
välittömyys4 -

/. -ttömästi, -tön* -.
välitys3

-toimisto.
välitön*:.
välje|ntää3*-;-^. -tä 1-;,.
väljyys4/, -jä2.
väljähtyä* |,-2

.

välk|e2* . -kyvä2. -kyä* -
|*2, -^^;|,
-^; (tuikkaa)|,
-^; (hohtaa) -
*2.
välkähtää2* ^,^ ptt.

vällyt pl.^ /.

välppä2* -Z.

välskäri 24
-, /.-. -koulu-.

vältellä*; ks. vält-

tää.



välttämättömyys 527 väsyttää

välttämättömyys4-
/.,

/. -ttömästi,, -tön* -, ;.
välttävä2 ;
(keskinkertainen) -; (siedettävä)-, -sti -;;.

välttää2* |, --® 1. -; |-,-§ gen.;

(riittää), ®,
välähjdellä*, -dys3; (salama) -

2
. -tää2* |,

-^.
vänrikki*.
\&re2 (vesi') /.; (vilun-)

/.

väreillä ^; järven-

pinta väreilee, -.
väri 2

^; (maali) -
111

;
(hevosen, kortin)

/. -aisti -.
-kauppa -, -käs* -kkään. -laatikko, -lautanen. -Uinen,, -nen-; minkä ,,; .,; .,-, -painos 2

.

-seos .
-sokea -

. -sokeus-.
väris|tys3. -tä-

3
2; (tutista)^(|,- . . .).

värisyttää2*|,-*.
väritehdas -.
väri|ttää2*,-*. -tys3

.

väritön*.
värivivahdus®.
värjäjri. -tä*, -; v. punai-
seksi,* -; seinä värjää,. -s

3-. -ys|laitos-
. -ämätön*-.

värjöttää2* 3^.

värs(s)y ^.
värttinä3! (pl. --).
-luu .

värve2,.
värvätä . m. ks. pestata
. .

värähjdellä* 3
^,-* (). -dys3-;. -tää2*-,; (heilah-

taa)^ ptt.\ -^ ptt.

västäräkki*®.
väsy|mys3

/. -mät-
tömyys4

/.

-mätön*, -nyt, -s: olla väsyksissä,, ®;
tulla väsyksiin, ^,®, -ttävä2-. -ttää2* |,



väsy 528 yhdeksän

-^; minua väsyttää,.
-ä^,®; vä-

symättä, .
väsähtää 2 *® ptt.

vätys3® . -tää 2.
vävy® . -mies, -poika
ks. ed.

väylä2.
vään|ne2*; vään-
teet pl. .
-neliä* *^, -; (sanoja)-, -nös3;(.). -tyä* -, -;,-^, -tää3* (kiertää)*2, -; (pois) |-, -*;
(taivuttaa), -; (vää-

räksi)|, -^;
. vaatteita, 1

,-®.
vääpeli (pl.

- . . . I. - . . .) .
väären|nys3; -

. -täjä5-
. -tämätön*-; (oikea)-. -tää3*|,-; väärennetty,-;.

väärin, -,; käyttää v.,, -2

.; laskea .,-,-. -käsitys-. -käyttää-, -^ .
-käytös.
-päin;, -teko-

/.

vääristellä |,-2 *2. -1.
vääris|tyä ^, -.
-tää2^, -,

vääryys4 ^; (.)
/.; kär-

sin vääryyttä, -.
väärä2; (kuv.) (vil-

pillinen, väärennetty) -;;-; (virheellinen) -; (vääristelty)-; (epäoikeudell.); olla vää-

rässä, 1
,
--

®; (vääränä) -; . raha,; v. todistaja,-
.; kääntyä

väärän henkilön puoleen,
2*^; . kurkku, -, -mielinen. -mieli-

syys4
/.

-oppinen. -sui-

nen.
Y.

ydin* (luissa); (-aro), /. -luu

(puussa); (kuv.)
j

,
/., /., cä- yhdeksikkö* ,, -kohta-

I

yhdeksän (gen. yhdeksän,



yhdeks iin kor tai no n 529 yhteenhitHaus

part. yhdeksää) ^
(-); koll. (-).
-kertainen.
-kulmainen-, -luokkainen-, -kymmentä (gen.

yhdeksänkynimenen)-, -sataa (gen. yhdek-
sänsadan) .
-toistafgerc. yhdeksäntoista). -tuhatta

(gen. yhdeksäntuhannen). ^-vuotias,

-vuotinen.
yhdeksäs2 -annen.
-kymmenes (gen. yhdek-
sännenkymmenennen) -, -sadas (gen. yh-
deksännensadannen) -, -toista (gen. yh-
deksännentoista)-.

yhden (yhd.) -, -;
-; -aikainen -, -arvoinen-

gen.;, -arvoisuus4,
/. -ikäinen

gen.; s. -|, /. -. -ikäisyys4. -jaksoinen
(keskeymätön)-; (teksti), -jak-

soisuus4/.;
/. -kokoinen

gen.

-laatuinen, -lainen-, -mukainen -;;-. -mukaisuus4-; /.;
2

. -muotoinen-

, -näköinen cxö-,, -suuntainen, -suuntai-

sesti, -tekevä; se on .,, -vertainen. -vertai-

suus4.
yhdessä . -olo -.
yhdestoista (gen. yhdennen
toista).

yhdistellä ks. yhdistää.
-lmä2.

yhdis|tys3; -, -tyä,-^ (jkhn— .)
-täminen. -tää2, -^ (jhk.

—.);,-^ ; (sitoa)|, -*2; yhdis-

tetty sana, .
yhdys |elämä, -kunta.
-liikenne 2

-pesä -, -rata -. -side -
2
2;^

/. -vallat pl.

/. -viiva tpm. .
yht'aika|a;.--.
yhteen; tulla yhteen,*^, ®;
juosta .,|,--
®; ommella .,,(); koota .,, 2^ (); sitoa .,-, -*2. -hitsaus

34



yhteenjuolto; -juotto -.-kasvanut.
-kuuluva, -lasku-. -liittyminen -. -sattuminen -. -sattumus;

(
^ .

-sovitus ;.
yhteensä , -.
yhteentörmäys-.
yhteinen ;-,.
yhteiselämä.
yhteisesti,.
yhteis

|

henki. -kasvatus-. -koulu(). -kunnallinen. -kunta. -kuntaelämä.-kun-
tajärjestys, -kuntalaitos-. -lau-

kaus. -laulu. -maa ;, -osto.
-toiminta\)2

;(-työ), -valta-

kunnallinen. -voimin.
yhteisyys4

/.

yhtenäijnen,

530 yhtälukulscsti

-, -syys4 -
/.

yhtenään ,.
yhteys4 (ykseys);
(yhteisyys) /.;

(side) ^ ( -) /.;

(seurustelu); (kul-

ku-); tämän yh-
teydessä, .

yhtiö,-, -järjestys, -kokous, -kumppani, -.
yhty|mys3. -mä|-
kohta ; (rau-

tatiet.) .
-mä paikka
t..

yhtyä*,--^ (jhk.— instj;-, -
dat.; (liittyä)|,-* dat.; (kokoon-
tua), --

22. (kohdata)-, *; (suos-

tua)|, --
*2.

yhtä,; .
suuri, -

gen.; . korkealla,; . kaik-

ki, , -hyvin -, , -jaksoi-

nen;-. -kaikki (kuitenkin),; (siitä

huolimatta)

; (yhdentekevä) -, -lukuisesti .



yhtäläinen 531 yksipuolinen

-Iäinen, -läi-

sesti. -Iäisyys4

/.

yhtäkkiä.
yhtälö.
yhtä

|
mittaa ;, -mittainen-; (alituinen). -pitämätön,.

-pitävä, -
inst. -pitäväisyys4, -päätä (suoraan); (pysähtymättä); ks. -mit-

taa.

yhtääjllä .
-nne .

yhtään: ei .,
t. ,, -.
yhä ; (vielä); (alitui-

sesti); (aina), -ti ,-.
ykkönen.
yksi yhden (,. ), | (-;. -), ; . ,; (sama) ,, ; (ainoa);
. erältään, ;
yksikään, ; yksissä
neuvoin, ,;
yksiin aikoihin,; yksin tein,; hän on yksin ko-

tona, ;
yhtenä miehenä, -, -avioinen -, -kavioinen-, -kerroksinen.

yksikkö* (kiel.)-;.
yksilö ^,.
-Uinen.
-llisyys4 -

/.

yksimieli
| .

-sesti, -syys4.
yksin |, -; (ainoas-

taan) , -kertainen; (lapsellinen)-. -kertaistuttaa2*|-, -*2. -kertaisesti,-;.
-kertaisuus4 ;

/. -laulu .
tpm, . -oikeus-

2
. -omaan -; (ainoastaan)-, -omainen-;, -omai-

sesti = -omaan, -puhelu. -soitto

tpm. . -valta-,. -val-

tainen, -, -valtias -®.
yksinäi|nen; (syr-

jäinen), -syys4; -
/.

yksi|nänsä, -nään |,
-;,-.

yksinäytöksinen, .
-pintainen, --
taisesti , -pintai-

suus4, -. -puolinen-; . tuomio



yksipuolisesti 532 ylellisyys. -puolisesti -. -puolisuus4 -
/.

yksi|ssä . -stään.
yksitavuinen.
yksitellen ,.
yksitoikkoinen-;, -toik-

koisesti; -. -toikkoisuus4 -
/.;-

/. -totinen-.
yksittäin = yksitellen.

yksityinen ; -; yksityistä tietä,.
yksityis|asunto, -elämä.
yksityisesti , -.
yksityis [henkilö -, -kirje .
-kohta /., -

/. -kohtainen. -kohtaisesti, -koulu, -numero-. -oikeus, -opetus

ie. -opetta-

ja . -oppilas. -pank-
ki . -seikka

/.,

/. -tunti .
yksi

|
vakainen ,

-vaka isosti, -va-

kaisuus4
/.

-vuotinen, -vä-

rinen, -ääni-

nen, -öinen.
yksjkaikki = yhtäkaikki.
-kaks,!

yleensä; (tavallisesti).
ylei|nen ,;
(julkinen); (ta-

vallinen);
(yleisesti käytetty) -; (ylei-

sesti tunnettu)-, -sesti ; -.
yleis|henki. -hyvä, -hyödyllinen-, -hyöty. -inhimillinen. -kartta, -kat-

saus . -ko-

kous . -lää-

ke -, -maailmainen, -maa-
ilmallinen; -, -pätevä.
-silmäys .
-sivistys -. -tajuinen-,, -vaiku-

tus .
-valtakunnallinen-, -vointi.

yleisö.
ylelli|nen, -; (loistava) -,, -sesti;,-. -syys4, -



ylellisyystavara 533 yliluonnoillenne

/. -syys|tavara-.
ylem|maksi, -pi komp.; (pääl-

limäinen). -pänä;; -pää.
ylen (sangen) , -; (ylenmäärin)-; (liian).
ylen |antaa (hyljätä) -, -; (oksentaa)

2
, -, -katse -, -katseellinen -, -katseellisesti. -katsoa|,-2

2; -,-^(- ...)

inst. -määrin;. -määräinen,.
ylen|nys3; (vir-

ka-), -
ie.

ylen |on tiellinen -, -palttinen-, -palttisesti.
-palttisuus4. -syö-

minen.
ylen|tyä* = yletä. -tävä2

(kuv .) .

-tää3* |, --*; (virassa)-*^-22 (- . .).

ylettyä* (riittää),*2; (ulottua) |-^, -® .
yletä1 |, --*; -; hän on ylen-

nyt upseeriksi, -.
yle|vyys4, -vä2, -vä| mielinen,-

. -vä|mielisesti -. -vä|mielisyys4 -(), -västi.
ylnäijneii, -; (korkea). -syys4

/.; teidän ylhäisyytenne,.
-sö /.,.

ylliää|lle . -llä; (korkealla).
-Itä.

yli (jnk.), .;
(päälle) gen.;(enem.); mennä, ajaa, juosta

.,,,|, -, -|, -
1. .

yli|aikainen;
(vanhentunut).
-aistillinen-,. -hal-

litus .
-herruus4

inst. -huomenna, -ikäinen -; .
-ikäisyys4

/.

-johto .
-jäämä2 ®. -ko-

mentaja-
(-aro), -komento. -ko-

misarius -. -konduktööri-. -konstaapeli. -kul-

ku. -luonnollinen. -luon-

nollisuus-



ylimalkaan 534 ylkä

/. -malkaan.
-malkainen-, -mielinen-,, -mieli-

sesti. -mieli-

syys4. -muis-
toinen.

ylimy|ksellinen-. -s3) 3
)

.,. -stö-
2

, /.

ylimäinen;;
(pää-); . pappi,.
ylimääräinen -,; (ylisään-

töinen);; (yli, arvio-

laskun .).
ylin2 , -; nousta ylimmilleen,.
ylinen a.; s. (ul-

lakko) ^; (heinä-).
ylinnä ,.
yli

|

oikeus, -. -opettaja -.
yliopisto .
-kaupunki. -Uinen-. -n

|

kirjasto-.
-n|rehtori -, -sivistys-.

ylioppilas|, /. -®.
-aika

pl. -elämä, -kirja-, -kir-

jasto -. -kirjoitus

ie (
1.). -lakki-, -kunta. -luettelo.

-osakunta ,
2

.

-talo .
-tutkinto

.
yli

|

paino. -painos.
-päällikkö-

f
-aro), -päänsä, -pääsemätön -, -pääsy nepe-;, -päätään.

ylis| teliä^ t. -. -tys3 ^,^. -tys|puhe -. -tys| virsi. -tää2^, -;|,
-2; |*2, --
®.

ylitarkastaja--. -tirehtööri.
ylitse, .;
ks. yli. -vuotava-.

yli|työ,-, -valta, -val-

vonta .
-voima, -vuotinen,|.

ylkä 2*^



ylle 535 yläreuna

ylle: pukea ., |,-® ;
r
. ylleen,|, -®.

yUinkyllin, -.
ylly|ke2* -, -teliä*-,, -ttäjä5

. -ttää2*-
akk.;| -^

akk.;|,-() akk. -tys3,-.
yllä pre.; (ylempänä); takki ., .
ylläkkö* -; ks. yllätys.

] lä|mainittu -, -pito.
-pitää 3

^; -! ,
-32.

yllä|ttää 2*|, --
2

1.|2,-®(). -tys3 |-; ks. -kkö.

ylpei|llä *^, -
(jstk.-.)/;
(kerskata); (iso-

tella). -1-.
ylpe|ys4 /.; -

/., /. -4;, -, -
|
luontoinen -, -asti ;.

yltiö;;
(yhd.) -, -.
-isänmaallinen-!, -isänmaallisuus

. -Uinen, -mai-
nen, -päinen. -päisyys4.

ylt'|yleensä,-, -yleinen.
-ympäri;.

yltyä*,-;| I. -; (nous-

ta) 1-®.
yltä gen.; riisua yltään,|, -®.
-kyllin, -, .
-kylläinen ,, .
-kylläisyys4, -.

yltää 2* |^, -®;|, -*2.
ylvästellä,-.
ylä. -huuli -, -ilma: yläilmois-

sa (kuv.),. -juoksu. -kerta, -kerros. -leuka. -Juokka; (sää-

ty). -mäki; ylämäkeen, .
ylänkö* /.,^.
ylä|osa , -puo-
lella inst.,

gen.; on kaiken kiitoksen

., ;
-puolelle inst.; -

gen. -puolelta-, -reuna .



yläruumis 536 ystävyydenslde

-ruumis 2
, -. -tasanko.

ylävä 2,-.
ylös , ,; astua portaita .,*^, ®. -alaisin. -kanto,(), -käy-
tävä ,.
-nousemus3( ). -nousu; (kulku) -. -pito.
-päin,.

ymmä: olla ymmällä,; joutua
ymmälle, ptt.;|, -2*^;

saattaa ymmälle,|,-2*2.

ymmärrettävä 2.
ymmärrys3 ^,.
ymmärtämä|ttömyys4 -; /. -ttö-

mästi , -tön* -,.
ymmärtäväinen -,.
ymmärtää 3* 1

,-®;|, --
2

.

ymppäys3 = oksastus.
ympyriäinen.
ympyrä3

ympäri gen., -
gen.; katsoa ympä-

rilleen,;-, -leikata -, -*. -leikkaus -. - gen.,

gen. -
gen., gen.

ympäristö /.

ympärys3
/.;

2
.

ympäröidä
|,-^; |*§, --® (esim.).

ynnä inst.; (mat.); konj. ,; . muu-
ta, .

yns|eys4
/.,, /.

-eä4,-,; (epäystä-

väll.).
ypö; . yksin,.
yri|teliä*;-. -ttelijä3-

. -tteliäisyys4-
/. -tteliäs

-ään .
-ttää 2*, -;-, -;, -;
(ryhtyä) 1

,-®. -tys3
;; (hanke) -.

yrmeä4.
|

yrtti* *,. -tarha.
ys|kittää 2*: minua .,. -kiä|,-; alkaa .,.
-kä 2® . -kähtää2*,

-käistä .
-kä|lääke, -kös3.

ystävys3
: he ovat ystävykset,.

ystävyyden |osotus, -side .



ystävyys 537 älkäjuuri

ystä|vyys4 . -vä2®, /.; dim.®2. -vällinen -, ;,,;, -välli-

sesti; -;, -vällisyys4

/., -
/., /.

-vä|piiri , -vä-
tär*.

ytime|käs* -kkään (kuv.), .
-tön* (kuv.), -.
yö; yöllä,; öisin,; viime yönä,

() ; olla

yötä, (-), -
-, -aika .
-ajuri .
-juna .
-kausi5^ /.

yö|kkäys3 (röyhtäys) -
;
(oksennus).

; '5

,
-kätä*
-.
yökkö* ^.
yö|kylmä .
-lamppu •; .
-lepakko .
-lepo . -Ui-

nen, -maja -. -myssy -. -nuttu. -paik-

ka. -paita -, -perhonen®. -puku, -puu /.

-pöytä .
-rauha ;
täällä ei saa yörauhaakaan,-, -sija. -sydän, gen..
-työ , -vahti. -valvonta. -vieras.

yöpyä* (-) ?-.
.

äes* äkeen ^, -tää 2^, -.
ällistä; *2.
ähkiä ks. ed.

ähky.
ähkyä; *^.11|. -ses-

ti -. -syys4.
äklin|ilo .
-kieli . -pe-

rintö -, -puolinen ,

, -rak-
kaus .
-sydän -, -syli: istua äidin-

sylissä,. -velvolli-

suus .
äijä2 (ukko)^; adv.

(paljon) . -mainen.
äike|ys4

/. -ä4.
äikäjuuri.



äimä 538 ämpäri

äimä2£ ().
äite|lyys4 /.

-lä2; (mauton).
äiti* |®, , -kulta

. -puoli

(--), -vainaja.
äkilli|nen, -; ä. kuolema,.
-sesti, .
-syys4

/.

äkisti,.
äkki|arvaamaton-,.
-arvaamatta.
-jyrkkä, -. -jyrkänne2*-,. -käänne -. -nainen-; (tottumaton) -; (kokematon), -näisyys4 -

/.,

/. -pikaa,.
-pikainen ,. -pikaisuus4BcnbLJib-

/. -syvä; .,.
äkkiä.
äksy (vihainen); (hil-

litön).
äkä: olla äissään,. -illä, -*^,-, -, -isesti .
-isyys4 /. -mys

3, ;.-mystyä^ ptt.;-*2 ptt.

äkämä2, 2
.

äkä {pussi ,, 111 .
-pää: äkäpäissään, -*

ä)i|nä3; .
-stä 3

^;^.
älkäämme, älkäätte ks. älä.

älköön ks. ällös.

ällis|tellä ks. töllistellä. -tys3;.
-tyttää 2* ,-;|, -^
-tyä, -^;, -; -, -.

ällös älköön, -mme, -tte

-t. (--); ällös

sinne mene, .
äly (ymmärtäminen) -; (ymmärrys) 2

-;

(järki); (hoksaavai-
suus) /.

-kkyys4
/.,

/. -kkäisyys 4

ks. ed. -kkäästi, -,, -käs*
-kkään, (hoksaava); .
(kekseliäs) .

I -Uinen, -, -tä |-
1

, -®; (hoksata), -.
älä, älkää jmme, -tte ;
älä kirjoita, ; äl-

kää(tte) kirjoittako, -.
älähtää2*,-

krm.
ämmä 2 |, -

;

(akka).
ämpäri = sanko.



änkyttäjä 539 ääni

änky |ttäjä5 Äom.-ttää2*, -tys3.
äpärä2-,,-.
äre|ys4 /.;

/. -ä4

(toraisa); (när-

kästyy.);
(vihainen) ;, -asti ;

.

ärislä 3
^, -;-

3^ -.
är|jyä 3

^; ;
(-); 3

^;

-jäistä .
ärsyttää2* |,-2;^, -.
ärtyisä2.
ärtyä* |,-^; (haavasta) -, -^.
äske|inen;-; (viime)-, -n;;. -n [mainittu -; (kir-

joituksessa) -. -Itäin.
ässä 2

äveri|äisyys4

/.; /. -äs -ään
(rikas),-; (mahtava).

äyri tpm. .().
äyriäinen (krapu); äy-
riäiset pl.i

.
äyräs -ään ^ (pl. -);
joki nousi yli äyräittensä,.

äyskäri^.
ääneen ks. ääni.

ääne|kkyys4

/. -kkäästi , -, . -käs*
-kkään,-;,.

äänen|anto (mus.)-
2

. -kannattaja (sanoma-
lehti). -käheys-^. -murros, -sorros^.

äänestys3; (pal-

loilla t. lipuilla)-. -alue-. -lippu -, -luet-

telo .
-oikeus ; -.

äänestäjä5

(-aro).

äänestää 2|2,-®;; -.
ääneti;;;
olla ä.,

3^.

äänettömyys4 ;; (hiljaisuus) -, -ttömästi-; ; -tön*-; (hiljainen).
ääni3 ; (puhe-, laulu-)

2
^; (sävel); (kel-

lon); (äänestys-) rö-
2
^; antaa äänensä,-
(-) ( akk. t.

gen.)\ tuntea ää-

nestä^,; olla äänessä; pitää ääntä..^; ääneen,,; yhteen ääneen,



ääniaalto 540 öljypuu. -aalto -. -asteikko. -jänne, -lippu.
-luettelo .
-luku .
-oikeus , -oi-

keutettu, -oppi .
-rajoitus. -rako -, -rauta -. -valta -. -valtainen = -oikeu-

tettu, -varat pl.-
pl. -voima.

äänne2*. -laki -. -opillinen,.
-oppi.
ään

|

neliä* *^;^. -nähdys3. -nähtää2*®.
äänteen

|
merkki -. -mukainen-.

ääntenienemmistö-. -keräily

. -las-

ku . -lu-

ku .
ääntiö .
ään|tyä* *^,
-täminen,. -tää3* |-*2, -®; -,-.

ääreen jnk. ä., (luo)

dat.; (vieressä) ^.;
(taakse) akk. -ssä: jnk.

'., gen.
y

gen.,

inst. -stä- gen.

äärettömyys4-
/.; /.

-ttömästi ,, -töu* (raja-

ton), -; (loppumaton); (suunnaton).
ääri3 (reuna) (pl. -);
(loppupää) ^; (seu-

tu) ^ (pl. -); ääriä

myöten, . -mai-
nen; äärimäisiin,, -mäisyys4

/. -piirre-.

öhkyä = ähkyä.
öijnen. -sin -.
öljy ^. -astia-

, -inen, -kan-
gas. -kannu ^

;.
-lamppu, -maalaus, -, -maali, -mainen, -pilkku -. -puu-



öljysäiliö 541 öylätt!, -säiliö, -vaate ks. -kan-
gas, -väri -, -väripainos 2

.

öljy|ttyä* |,-;,-. -tä -, -; |-,-.
öllisteJlä = töllistellä.

öristä 3^.

översti ks. eversti.

öyhkyä 2^.

öylätti*®, -lautanen. -rasia-.



Nimistö.

Aasia ,; Vähä-A., -.
Abessinia.
Abraham(i), (vulg.).
Adrianmeri3.
Afrikka*.
Ahvenanmaa

pl.

Alankomaat pl.-
pl. m.

Albania.
Aleksandra ,
dim.,.

Aleksandria.
Aleksanteri,
dim..

Aleksi, dim.-,.
Algeri. --.
Alpit* pl. (-) pl.

Amerikka*.
Antti*, dim.-.
Apenniinit pl.

pl.

Arabia.
Arkangel(i).
Arkipelagi».

Asovanmeri3 .
Astrakan(i) /.

Ateena pl. f.

Atlantin valtameri-.
Atlantti* #s. ed.

Aukusti.
Aunus3®.
Austraalia.
Babylon(i).
Baijeri.
Baikaljärvi2,-.
Baku tpm.
Balkanin niemimaa-. B-n
vuoret .

Basel(i) .
Belgia.
Belgrad(i).
Berliini .
Brasilia.
Briissel(i) .
Budapest(i)^.
Bulgaria.
Böömi.
Cadiz.
Ccylon(i).
Chicago tpm.



Dardanellit 543 Jaakko

Dardanellit pl.-.
Dnjepr(i)^.
Dnjestr(i)

Donets(i) ®2.
Don(i); ( -).

Egeanmeri3 .
Egypti®.
Elbe.
Elbrus(i).
Eljas ,, dim..
Englanti*.
Espanja.
Etna.
Eurooppa*.
Filippiinit pl.

pl.

Fiskari.
Florens(i).
Foinikia.
Frankfurt am Main-.
Fredrik.
Galilea.
Ganges(i).
Geneve.
Genua.
Germania.
Gibraltar(i).
Grönlanti*.
Göötepori.
Haag(i).
Hamina.
Hampuri.
Hanko*, tpm.
Hatsina.
Havanna.

Hebridit pl.

pl.

Heikki*.
Heinola.
Helena, dim..
Helsinki*.
Hollanti*.
Huippuvuoret (-ri

3
)

pl..
Hull(i) m.
Hyväntoivonniemi4.
Häme2.
Hämeen! linna.
-maa.

Iisakki*,.
Iisalmi2 tpm.

Ikalinen.
Ilmajoki2*- tpm.

Ilmenjärvi 2 m.

Imatra.
Inari tpm.
Inkeri.
Intia.
Irkutsk(i).
Irlanti*.
Islanti*.
Iso-Britannia-.
Israol(i) m.
Italia.
Itä-Intia-.
Itämerenmaakunnat pl..
Itämeri3 .
Itävalta*.
Jaakko* , ,
dim..



Jaakoppi 544 Malmö

Jaakoppi* ks. ed.

Jaappani.
Jaava.
Jeesus3.
Jenisei.
Jerusa leini.
Joensuu tpm.
Johannes3 ks. Juhana.
Jooseppi*,.
Judea.
Juhana, Juho,, dim..
Juutinrauma.
Jyväskylä.
Jäämeri3 .
Kaarl|e, -, dim..
Kairo.
Kais|a, -, -, dim..
Kajaani, tpm.
Kama.
Kanariansaaret (-ri

3
)
pl. Ka-

pl.

Kapkaupunki.
Kapmaa .
Karjala.
Karpaatit* -.
Kasani /.

Kaskinen gen. Kaskisten,.
Kaspianmeri3'.
Katri.
Kaukasia ( -).
Kemi tpm.
Kiel(i) .
Kiina.
Kiova.
Koivisto,.

Kokkola,-.
Konstantinopoli-

.
Kotka.
Kreikka*.
Krimi ( -).
Kristiania.
Kronstatti.
Kuopio.
Kustaa.
Kuurinmaa.
Kymi, tpm.
Kypros.
Käkisalmi2.
Kööpenhamina -.
Laatokka*,-.
Lahti2* tpm., -.
Lapinmaa.
Lappeenranta*-.
Lappi*.
Lauri.
Leipzig(i).
Liisa.
Liettua.
Liivinmaa.
Lontoo.
Loviisa (.);-

().
Lyypekki*.
Länsi-Intia-.
Maarianhamina Mapie-.
Maiju,.
Makedonia.
Malmö.



Manschester 545 Saksi

Manschester.
Marseille /.

Matti*,.
Mikkeli.- ra.,-

tpm.
Mikko*, dim.-.
Montenegro.
Mooses3.
Moskova.
Mustameri3 .
Naantali .
Neva.
Newyork-.
Njemen(i).
Niili.
Niilo, dim..
Nikolainkaupunki* -.
Niznij-Novgorod-.
Nokianvirta* .
Norja.
Ob(i) /.

Odessa.
Oka.
Olavinlinna.
Olga.
Orel(i) ®2.
Orenburg(i)^.
Oulu. -n

|

joki.
Paavali, Paavo ®,
dim..

Pariisi.
Piepsenjärvi2,-.
Pekka, dim..
Permi ( -) /.

Persia.

Pietarhovi.
Pietari (nimi), dim.; (.) .--.
Pietarsaari.
Pihkova.
Pohjan jlahti2*. -maa.
-meri3 .

Pohjois-Amerikka* -.
Pori,
tpm.

Portugali.
Porvoo.
Prag(i).
Preussi.
Puola.
Pyreneit pl. pl. .
Pähkinälinna-

.

Raahe.
Rajajoki2*-.
Ranska.
Rauma tpm.
Reini.
Riika*.
Ristiinankaupunki*-.
Rooma.
Rumania.
Ruotsi.
Rybinsk(i) .
Rääveli .
Saimaa.
Saimaan kanava -.
Sakari,.
Saksa, -njmaa.
Saksi.
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Savo Ä.anisjärvi

Savo tpm.,.
-n |linna.

Seine.
Serbia.
Sevastopoli m.
Siperia /.

Sisilia.
Skotlanti*.
Sortavala m.
Stettin(i).
Suomenlahti2* -.
Suomi 2.
Suursaari 3.
Sveitsi.
Syväri /.

Tahvana, dim..
Tallinna .
Tammisaari.
Tampere2.
Tanska.
Tartto*. (.).
Terijoki2* tpm.
Tekla.
Teodor, dim..
Tiflis(i).
Tobolsk(i).
Tomsk(i).
Tonava.
Tornio tpm. -n|joki.
Tukholma.
Tula.
Tuomas.
Turkinmaa, Turkki.
Turku* tpm.

Tyroli m.
Tyyni valtameri -.
Unkari.
Upsala.
Uraali. -vuoret

pl.

Uuraansalmi.
Uusikaarlepyy
tpm.
Uusikaupunki*.
Uusikirkko* (-) -, .
Uusi5maa (-).
Vaasa.
Vantaa.
Varsinais-Suomi--.
Varsova.
Veiksel(i).
Venäjä , (
-) /.

Viapori.
Vienanmeri3 .
Wieni.
Viipuri.
Vilho.
Vilna.
Vironmaa.
Volga.
Vuoksi 2.
Vähä-Aasia .
Välimeri3 .
Yhdysvallat (-Ita*) pl. -

pl.

Äänis|järvi2 -
, -joki2*.



Mitat. —.
Metri (m.)

y
10 desimetriä (dm.), 100 senttimetriä (sm.) —

1,406.
Uusi syli = 2 metriä.
Kilometri (km.), 1000 m. = 468,8 = 0,?.
Hehtaari (ha.), 100 aaria, 10000 neliömetriä (m2

) =
2197 .

Litra f^.j, 0,i dekalitraa (dkl.), 0,oi hehtolitraa fu/.j =
0,8i.

Kilo, kilogramma f/cg.,/, 00 grammaa (gr.) = 2,442.
, 16, 28 = 0,? metriä., 3, 7 = 2, metriä., 500 = 1,7 kilometriä., 2400 |j = 1,2 hehtaaria.

, 2, 8 = 2, hehtolitraa., 8 = 26.24 litraa.

, 8, 10 = 12,29 litraa., 10 = 1,229 litraa., 40 = 4,9 hehtolitraa., 10 = 163,89 kilogrammaa., 40 = 16,389 kiloa., 32, 96 = 409,725 grammaa.



Lyhennyksiä. —.
. . aamupäivällä,.
arv. arvoisa,.
ed. edellinen,.
ent. entinen,.
e. pp. edellä puolenpäivän,.
esim. esimerkiksi, -.
h: ra herra,.
i. p. iltapäivällä,.
/. n. e. ja niin edespäin,.
/. pp. jälkeen puolenpäivän,.
k:lo kello,.
ks. katso,.
I. eli,.
maks. maksettu,.
mk. markka,.
muist. muistutus,-.
nim. nimittäin, .
nk. niinkuin,.
n: o numero,.

n. s. niin sanottu, -.. nykyinen,.
oik. oikeastaan,.
. penni, päivä, ,.
. . pitää olla,-.
5., siv. sivu, sivulla, -, .
seur. seuraava,.
s. o. se on, .
t. tai,.
t. k. tämän kuun, -.
t. m. s. tai muuta semmois-
ta, .

t. v. tänä vuonna, .
v. vuonna, ^.
vert., vrt. vertaa,.
. t. virkaa tekevä,-.
. m. ynnä muuta, -.

Tässä teoksessa käytettyjen lyhennysten selitys..
a. adjektiivi,-.
adv. adverbi,.. akkusatiivi,-.
bn. anatomia,.
aot. kasvitiede,.

|

dat. datiivi,.
ed. edellinen,.
etc. ja niin edespäin, ..
/. feminiini, .
gen. genetiivi,.
geom. geometria,.
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g. pl. monikon genetiivi,.
hah. halveksien, -.
inst. instrumentaali,-.
intr. intransitiivi,-.
wall. ivallisesti,-.
/ra. jatkumismuoto,-.
kaupp. kauppa,.
kiel. kielitiede,.
kirj. kirjapaino,.. yhteistä sukua,.
komp. komparatiivi,-..
krm. kertamuoto, -..
ks. katso,

kuv. kuvaannollisesti,-.
lak. lakitiede,.
Hik. liikeala,.
lääk. lääketiede,.
ra. maskuliini,.. matematiikka,-.
mets. metsästys,.
mus. musiikki,.
myt. mytologia,.
n. neutri, .. nominatiivi, -.
ompi. ompelu,.
part. partitiivi,.
pl. pluraali,.
pl. n. pl. nominatiivi,-..

poss. possessnvi,-.
prep. prepositsionaali,-.
pron. pronomini,-.
ptt. päättymismuoto,.
raam. raamatussa, -.
rang. rangaistus,.
rel. relatiivi,.
sing. singulaari,-.
sot. sotaväessä,.
sup. superlatiivi,-.
taid. taide,.
teat. teatteri,.
tekn. tekniikka,.
tjm. toistumisjatkumism.,..
tm. toistumismuoto, -..
tpm. taipumaton,-.
tr. transitiivi,.
tvm. taivutusmuoto,. 1..
urh. urheilu,.
usk. uskonto,.
valok. valokuvaus,-.
vanh. vanhentunut,-.
vir. virkakielessä, -... voimistelu,-.
vrt. vertaa,.
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v:stä verbistä, -.
vulg. vulgäärinen, -.

yhd. yhdistyksissä,..
zo. zoologiassa, -
*.

Kuka mikä sija

= nominatiivi.
= genetiivi.

= datiivi.

= akkusatiivi.. . = instrumentaali.. . := prepositsionaali.

.
jku — joku jk. — jokin =/\
jkn — jonkun jnk. — jonkin =.\.
jkta — jotakuta jtk. — jotakin =.
jkna — jonakuna jnak. — jonakin =.
jkksi — joksikuksi jksk. — joksikin =.
jkssa — jossakussa jssk. — jossakin =.
jksta — jostakusta jstk. — jostakin =.
jkh. — johonkuhun jhk. — johonkin =.
jklla — jollakulla jllak. — jollakin =.
jklta — joltakulta jltk. — joltakin =.
jklle — jollekulle jllek. — jollekin =.
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<

pieni asia

(l. piene-n asia-n

(2. pieni asia

piene-n asia-n

piene-nä asia-na

pien-tä asia-a l. -ta

piene-ksi asia-ksi

piene-ssä asiassa
piene-stä asia-sta

piene-en asia-an

piene-llä asia-lla

piene-ltä asia-lta

piene-lle asia-lle

piene-ttä asi-atta

pieni-ne asio|ine(nsa)

piene-t asia-t

piene-t asia-t

(1. pieni-en asio|i-den

<J

l -tten

(2. pien-ten asia-in

pieni-nä asio|i-na

pieni-ä asio|i-ta

pieni-ksi asio|i-ksi

pieni-ssä asio|i-ssa

pieni-stä asioji-sta

pieni-in asio|i-hin

pieni-llä asio|i-lla

pieni-Itä asio|i-lta

pieni-lle asio|i-lle

pieni -ttä asio|i-tta

pieni-ne asio|i-ne(nsa)

pieni-n asio|i-n.:
1. .
2. : -a, -ä, -ta, -tä.

-, - -
,, . talo-a, pappi-a, emäntä-ä,-

punkej-a, asuntoj-a, kirja-a.

-ta, -tä , . pää-tä, päi-tä, ke-tä,

mansikoi-ta, vapaa-ta, vuor-ta.

3. .: -en, -den (-tten),

-en (-in), -ten.. :
-en , j,,. pieni-en, emänti-en,-

-en.



-den (-tten) ,. korkei-den, vapai-
den, mai-den, vierai-den.

. :
-en (-in) e (

) ,. risti-en,

honka-in( honka-en).

-ten ,. vuor-ten, las-ten.

4:. : —n, -h—n, -seen,

-siin.

-

—

n( -n) -, ,. talo-on, hevonen — hevose-en, kylä —
kyli-in.

-h -n {-h—n ),, . maa — maa-han, lyö — työ-

hön, töi-hin, kirkko — kirkkoi-hin, vieras —
vierai-hin.

-seen ,; .: -siin -hin,. vieras — vieraa-

seen, . . vieraisiin (vierai-hin); vene —
veneeseen, . . veneisiin (venei-hin)..

k, p, t-.
1. kk — k akka — akan; lääkkeen — lääke.

pp — p lamppu — lampun; oppaan — opas.

tt ~ I kettu — ketun; rattaan — ratas.

2. nk ~ ng lanka — langan; kankaan — kangas.
nip ~ mm ampua — ammun; vempelen — vemmel.
nt ~ nn antaa — annan ; kantelen — kannel.

3. k (eooöiyej —() hakea — haen; kiukaan
— kiuas; jakelen — jaella.

lke lje olki — oljen; hylkeen — hylje.

rke > ~ rje särkeä — särjen; tarkenen — tarjeta.

hkej hje puhkean — puhjeta; rahkeen — rahje.

ukui ' uvu luku — luvun.
yky/ yvy kyky — kyvyn.



, -h

i
v tupa — tuvan; taipalen — taival.

lv halpa — halvan; silpoa — silvon.

rp ~ rv arpa — arvan.

5.. -ft ~ d pata — padan; hitaan — hidas.

ht ~ hd tähti — tähden; ahtaan — ahdas.

lt ~ 11 silta — sillan; valtaan — vallata.

rt ~ rr virta — virran; portaan — porras.

.

1. aa, ää, , oo, uu, yy, (ii) ~ ai, äi, ei, ui, yi, (ii)

maa - maita, pää — päitä, puu — puita.

2. uo, yö, ie ~ oi, öi, ei suo — soita, vie — vei.

i . fä ~ — silmä — silmiä, estän — estin.

a — o sana — sanoja, merta — mertoja, piha
— pihoja.

a loma — lomissa, muna — munissa.

a, ä todistan — todistin, väsytän — väsytin.

3

4.

a, a '"-'

q g sanoma — sanomia, isäntä — isän-
tiä, asia — asioita, peruna — peru-
noita, perunia.

— kiveä — kiviä, menen — menin.

~ e risti — risteillä, kaupunki — kaupun-

etsin — etsi, hedelmöi — hedelmöi
impf.



.
: .-. , . . .

-, -, -, - 1SO

{vanha
köyhä
tanakka

-i siisti

{pieni
iloinen

lyhyt

(rikas
-aa, -aa

J terve

kaunis

{iso-mpi, . iso (\

mma-n. I

iso-mpa-ta; \

iso-mpi-a. I

-, -ii
\

(iso-mpi, . iso-
' mma-n.

iso-mpa-ta;
iso-mpi-a.

vanhe-mpi
köyhe-mpi
tanaka-mpi

siisti-mpi

piene-mpi
iloise-mpi
lyh(y)e-mpi

rikkaa-mpi
tervee-mpi

kaunii-mpi

iso-in, iso-imma n,

iso-in-ta,

iso-impa-a;
iso-impi-a

vanh-in
köyh-in
tanak-in

siist-in

pien-in
ilois-in

lyh(y)-in

rikka-in
terve-in
(kauni-in

lkaune-in
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e

Päätetaulukkoja.

Substantiivi.

Yksikkö.

U se

| §
£ *>

e

Monikko.

.* 4 .0M
Q < £

, ,

^* S £ ^

Adjektiivi.

I taulukko.
Yksikkö. Monikko.

Maskul. Femin. Neutri

N. () -

aro () -

-
-

-
() -

-ie - -

. -

D. - - - -

. . L . - - . L.
I. - () - () - -

. - -
II tau

Yksikkö.

Liu]

-

. •

-

Monikko.

Maskul. Femin. Neutri

N.
G. a
D.
. t. a t.

I.

. ( sub. veissa) ( sul
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Huonu! Kirjoitetaan:

a vaan ei , , x, , , , , : jälkeen;

„ „ samojen „ :

() „ „ , , , , , , : „ ;

» » ° (jollei ole oli.) , , , , : jälkeen;

„ „ i:n jälkeen.

Konsonanttien pehmeneminen.

, . muuttuvat :,
, , „ 4:ksi,

, „ miksi,

, „ /.ksi.

, , , ja jälkeen lisätään usein .
Toisinaan muuttuu: ja — m;:ksi.

Verbien taivutus.

Päätetaulukko.

Persoonapäätteet:

I konjugatsioni. II konjugatsioni.

Yksikkö. Monikko. Yksikkö. Monikko.

1 . -, - - -, - -
2 „ - - - -
3 „ - -, - - -, -

—| —|
Konsonanttivaihdos läpi Konsonanttivaihdos

koko temporin. ainoastaan yks. 1 p.

Preteritin päätteet:

-, -, -, - vokaalin jälkeen, esim. |, |.
, -, -, - konsonantin jälkeen, esim. |, ,.

Imperatiivin pääte:

- vokaalin jälkeen, esim. |, -.
- konsonantin jälkeen kun inf. pääte on korollinen, esim,| (),- t. useamman konsonantin jäl-

keen, esim. |, |.
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- konsonantin jälkeen kun inf. pääte on koroton, esim.| (), |.
Partisiippien päätteet:- akt. part. prees. esim.|, --,|,--.-^ (Vokaalin jälkeen, esim. |,

> akt. part. pretJ,
™ -- •

i

-

I

* ^ j konsonantin jälkeen, esim. |,- J l -.- pass. part. prees. esim.|,--,|,--.
tavallisin esim. |,-,,-.-,-,- sekä yksitavui-

silla -, -, -, -
päätteisillä, esim. |,| ; |, -,|, -.

pass. part. pret.

Gerundien päätteet:

-, -a (sub. jälkeen) ger. prees. esim. |, -;|, -.-,- vokaalin jälkeen, esim. |,
\ srer nret l

-, -.
• f • »konsonantin jälkeen, esim. |,- J l -.

Huom.! Preesensmuotoja ja imperatiivia muodostaessa .

käytetään preesensvartaloa, joka saadaan prees. mon. 3:sta

personasta; preteritimuotoja muodostaessa käytetään infi-

nitiivivartaloa.

Säännöttömiä substantiiveja.

|, - . . .; pl. -, . . .|, - . . .; pl. |,- . . . -, - 1. -,- . .

.

.,| . d. ., - tn., .; pl. |, -,
-, - 1. -, -.| . . ., .; pl. -, - . .

.

|, - . . .; pl., . .

.

|, - . . .; pl. |, -,- . .

.

| ., - . .
.;

pl. -, - . .

.



17

|, -...; pl. |£, -, - . . . I. |, -- . .

.

{(sukupolvi) -, - . .

.

(polvi) -, -,- . .

.

(solmuväli) -, -,- . .

.

|, - . . .; .|, -,- . .

.

, . d. . |, ., . -; jpZ-, - . .

.

| (puoliso), -. . . . |, -,- . .

.

|, - . . .; . |, -,- . .

.

6|, - . . .; . |, - . .

.

6|, - . . .; . 6|, -, - . .

.

|6, - . . .; . |, - . .

.

|6, ~k...\pl. |, - I. -, -...| ., . d. . -, . -; . |, - . .

.

|, - . .
.; . |, - I. - I. -. - . .

.

|, - . . .; .|, -,- . .

.

|, - . . .; . |, - . .

.

|, - . . .; . |, -, - . .

.

|, - . . .; . |, - . .

.

|, - . . .; .|, -,- . .

.

|, - . . .; .|, -, - . .

.

|6, - . . .; . |, - . .

.

|, - . . .; . |, -, - . .

.

, . d. . -, . -; . |, -, -...|, - . . .; . |, -, - . .

.

|, - . . .; . |, -,- . .

.

|, - . . .; ., . .

.

|, - . . .; . |, - I. - . .

.

|6, - . . .; .,,. .

.

Säännöttömiä vertailumuotoja.

}

—
—
—

|, - —
—
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—.—
—

>

|, « .
()

—
—

|, -

—
—
—()|, - (laihempi) |,-.

Adjektiivin predikatiivista muotoja siirtyvine

korkoineen., |, -, -, |, -, -,, -, -, |, -, -, |, -6, -, |, -, -, |, -, -, |. -, -, |, -(), -(), |, -(6), -, |, -, -, |, -, -, |, -, -

, |, -, -,, -(), -(),, -, -, |, -16), -(), |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -(), -(), |, -, -, |, -, -, |, -(6), -(), |, -(), -()



19,, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |. -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -(6), -(), |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |. -(), -(), |, -, -, |, -, -,|, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -,, -, -, |, -, -,|, -6, -, |, -, -, |, -(), -(), |, -, -, |, -, -, |, «, -, |. -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -(), -, |, -, -, |, -, -, |, -, -,|, -, -, |, -, -, |, -, -

, |, -, -(), |, -, -, |, -, -, |, -, -()(), |, -, -, |, ~, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |. -, -, |, -, -, |, -,, |, -, -,|, -, -, |, -, -,|, -, -. |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -,, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |. -, -, |, -, -, |, -, -», |, -(), -,|, -, -, |, -, -, |, -, -,| -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -



20, |, -6, -,| -6,, |, -, -, |, -, -, |, -, -,, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -(), |, -, -(), |, -, -, [, -6. -, ', -, -, |, -, -, |, -, -(), |, -, -,|, -(6), -()

, xoponijä, -6, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -6, -, |, -6. -, |, -, -, |, -, -,, -, -, ', -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -, |, -, -., |, -, -.

! Sulkusissa oleva korkomerkki osoittaa, että
muodolla voipi olla myöskin maskuliinisuvun korko.



Säännöttömiä verlbejä.

ajaa partaa

olla

juosta
ottaa
ajaa

mädätä
soutaa

antaa
panna
pusertaa
leikata eloa

elää
mennä
vannoa

valehdella
käydä pitkälleen

jauhaa
sotkea

alkaa
uida- (prefiks. varust.)

laulaa

kasvaa
raapia

lähettää
käydä jstk.

nukkua
tulla jksk.

levittää

jäähtyä
istuutua
kutoa
survoa
tahtoa- (pref. varustettu)

pitää jnak.
kunnioittaa- (pref. varustett.)

syödä
ajaa

-() (pref. varustett.)

3 yks., 3., -,-
fut.|, -

.,,], -,-/
fut.

,,
|, -,- fut.,

fut.

-|, -,-

,
fut.|,-

fut.,,|, -,-|, -, -, |, -, --
,- fut., ,,
-,-

Preteriti

|, -, -, -\ |, -, -,, -, -, -, -, -, -, -, -, -|, -, -6, -
|, -, -, -

, -, -, -,, -, -,, -, -, -,, -6, -

, -, -, -, -, -, -
-|, -, -6, -

|, -, -6, -|, -, -, -, -, -, -, -, -, -

, -, -, -|, -, -6, --, , -6, -

-|, -, -, -

-

Impera- Aktiivin Passiivin Gerund.
Gerund preter.tiivi

Part. prees. Part. preter. Part. prees. Part. preter.
prees.

|,-()
fut.

- - |,-
— — |, -— — |,-— |,-() — — |, -— —

— — — |, -— — — |, -— () |,-— () |. -—
— — ,— ()— — ()— — — —
—
— ()— — — |,-
— .

—

- - - — - () -— (,)— — ()— ()— — —
— —
— — ()

— — — —
— — —
— — —

— — — —
— ()() ()

() — — ()- - — — — -
—

—- - — -() — -
—- — - -

1

—
1

— -
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Substantiivien taivutuskaavoja.

Yksikkö Monikko
Pääte

Nom. Gen. Nom. Gen.

- 1 | - - - suhu-
- 2 | - - -.- äänt.
- 3 | - - - [jälk.

-1 | - - -
(, , ,) - - -- | - - -()| - - -

- 1 | - - -
- 2 | - - -
- 1 | - - -
-2 | - - -
•/: | - -
-1

|

- - -
- 2 - - -
- 1 | - - -
- 2 | - - -
-3 | - - -()- | - - -- | - • -
- 1 | - - -
- 2 | - - -
- 3 | - - -()- | - - -- | - - -- | - - -
- 1 | - - -
-2 | - - -
-3 | - - -
-e 4 | - -.- -() t. -• | - - -



Verbien taivutuskaavoja.

Aktiivi Passiivi Gerundit
Preesens Preter. .

Part.

prees.

Part.

pret.

Part.

prees.
Part.

pret.
Prees. Pret.

- 1
, - 1

,- 1| 1| > - - - -| - -| - - -,-| J-2| - -- - -| -- — --() (-) --
„-3| - -- - -| -- -] -- - --

-(, , ,, , ,)*| -- -- -- -| -- — -- -(-) --
-(6, ,)| -- -- -- -| -- — -- -11- ---|- | - - | - -| — - --- -- -- -| -- -| -- -- ---| | - - | - | - - -- (yksitav.)| | - | - — - () --| - -- - -| -- -| -- - --
-(, , , , )*| -|, -| -- -- -| -- -| -- -- --
-(,) ? * -, -| fut. -- -- — -- — -- — --

-|, -| fut. -- -- — -- — -- — --
-(, , , ,)| -|, - -- - -| -- -| -- - ---2

, -% 2| - -- - -| -- -| -- - --
-(, , , ,)| -|, - -- - -| -- -| — - --
-(, , , -, )*| - , -| -- (--) -| -- -| -- -- -- 1| - -- - -| -- — -- — --- 2

, , )-(), -() \ \
'' '| /

- fut.-
J--
\--
-, -

-
- -|

--
\--- -6|

--
-- -

--
\---

-() 2| -- -, - -- - -- -| -- -- --
-() 4| - - -- -| -- -| -- -- --
- 1| -|, -|

\-- -|, -| -- -| -- -| -- -- --
-2 | f-,-\- -, -

/|\|
-| -| -- -6| -- - -- | -| | | - | ()- |6 -, - -6- - - -- (-|) -- - ---| - - -| - (-|) - - -- 6| | | | | | () | | |

Haoin.! Katso imperatiivin muodostamista.
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Selityksiä siirtyvätä korkoa osoittaviin

numeroihin.

1. osoittaa kiinteätä korkoa.
2. osoittaa, että korko sanaa taivuttaessa on päätteellä.

3. osoittaa, että korko substantiivia taivuttaessa on
päätteellä paitsi pl. nom., jossa se on ensimäisellä
tavulla.

4. osoittaa, että korko yksikössä on kiinteä, mutta mo-
nikossa päätteellä.

5. osoittaa, että korko pl. gen. alkaen siirtyy päätteellä.

6. osoittaa, että korko sing. akk. ja pl. nom. siirtyy ensi

tavulle ollen muissa sijoissa päätteellä.
7. osoittaa, että korko yksikössä on päätteellä, mutta

monikossa viimeisenedellisellä tavulla.

8. osoittaa, että korko infinitiivissä, imperatiivissa, pre-

teritin mask. ja preesensin yks. Iissä personassa on
päätteellä, mutta presensin muissa personissa vii-

meisen edellisellä tavulla.

.! Koron päätteellä ollessa ei tarkoiteta -en

liitettä eikä pl. 2 pers. varsinaista päätettä -me, esim./?,*.
Instrumentaalin päätteissä: -öw, -, -, - on

korko sen ensi vokaalilla, esim.,.
Preteritin mask. on infinitiivin korko. Yksitavui-

sissa verbeissä korko usein siirtyy fem. suvussa päät-

teelle sekä - ja semmoisissa - ja - päätteissä,

joilla voipi olla myöskin - ja - muoto, on korko
päätteellä koko preteritissä.

Imperatiivi noudattaa inf. korkoa.
Akt. part. preesensillä suurimmaksi osaksi on prees.

pl. 3 p. korko.
Akt. part. pret. ja pass. part. prees. sekä gerundit

noudattavat tavallisesti inf. korkoa.
Pass. part. preteritin korko on hyvin vaihteleva.






